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A JET-BLACK MYCELIUM FORMING ECTO- 
TROPHIC MYCORRHIZAE.

BY

A. B. HATCH.

Recognition of a distinctive form of black mycorrhiza on roots 
of coniferous seedlings grown in Swedish forest soils led to an 
investigation of the fungal component of these structures.

The dark colored hyphae present in the black mycorrhizae 
hitherto reported have been referred by Melin (1923) to two types 
of sterile mycclia: Rhizoctonia sylvestris Melin and Mycelium radicis 
atrovirens Melin. The outstanding differences between these orga
nisms appear when they are associated with tree seedlings in 
pure culture. The Rhizoctonia type gives rise to mycorrhizae and 
forms numerous sclerotia on the root surfaces; the M. r. atrovirens 
type lacks the mycorrhiza-producing capacity and forms sclerotia 
intracellularly only. Both organisms invariably overgrow the 
stems and leaves of seedlings, in unaerated culture, and cause 
death within a few months. In nature, mycelium of the M. r. 
atrovirens type forms secondary mantles (fig. 1) over typical 
mycorrhizae and penetrates intracellularly in long and short roots.

In contrast to typical mycorrhizal organisms the dark colored 
mycelia of Rhizoctonia sylvestris and M. r. atrovirens types grow 
very rapidly in culture. They may also he grown for periods of 
several months without subculturing, while even the least sensi
tive of the typical mycorrhizal organisms can be kept only by 
subculturing on fresh agar medium at least every two months.

The jet-black mycorrhizae (fig. 2) that stimulated the present 
study were first observed on seedlings of Pinus sylvestris L., P. Strobus
L., P. resinosa Ait., and Picea Abies (L.) Karst, grown in humus 
collected from a small island (Brända Holmen) in a large bog

25 — 34466. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Fig. 1. Short root of Finns sylvestris, the tips converted to a mycorrhiza by 
a white mycelium and secondarily attacked by gray-black hyphae of the M. r.

atrovirens type. — X37.

(Degerö Stonnyr) in the Kulbäcksliden Experimental Forest, near 
Vindeln, in northern Sweden. The fungal component of these 
mycorrhizae possessed very coarse, septate, jet-black hyphae with 
lustrous surfaces, that radiated from the mantle in large numbers 
and thoroughly interpenetrated the surrounding humus particles. 
Hand sections of the mycorrhizae yielded no suggestion of a 
secondary mantle structure. Consequently it appeared probable 
that the jet-black fungus itself formed mycorrhizae.

Isolation experiments.

Isolations from the mycorrhizae were made on the suggestion 
of Professor Melin, with the object of determining whether the



371

\S i',\

■im®'

Kl
sw.«■ -

fNH
I

-Ä

fy3*,*vä jggi

fc ■• / •

Fig. 2. A mycorrhizal short root of Pinus sylvestris caused by M. r. nigro-
strigosum. — X 37.

organism concerned was Rhizoctonia sylvestris, Mycelium radicis 
atrouirens, or a typical mycorrhizal organism. Melin’s (1923, p. 
125) isolation technique was followed. Fifty-six mycorrhizae were 
surface sterilized and placed on agar in petri dishes. Of forty-six 
which produced growths, seventeen were free of contamination by 
species of Penicillium, Mucor, etc. and by bacteria. Mycelium of 
the M. r. atrouirens type grew from all but four of those pieces 
producing growths. From the latter four mycorrhizae, as well as 
from a number of the others, extremely slow-growing, jet-black 
mycelia emerged, approximately two weeks after sterilization. The 
uncontaminated pieces were transferred to malt agar where con
tinued mycelial growth was not discernible during eight days. 
They were then placed in malt extract (Liebig’s, five per cent,
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sterilized by passage through a Berkefeld filter) where growth 
recommenced in three cases.1

Characteristics of the jet-black mycelium.

From the very beginning the new isolate differed markedly 
from previously known dark colored mycelia that have been cul
tured from tree roots. The sensitiveness of the organism to cul
tural media, its minute rate of growth, the erect, bristly character 
of the emerging hyphae, Ihe exudation of water from the hyphae 
forming droplets, all these are characteristic features of many 
typical mycorrhizal organisms and not of Rhizoctonia sylvestris or
M. r. atrouirens. The hyphae of the new organism are jet-black 
even at the growing tips (fig. 3), and a colony resembles a bit of 
black velvet. When first brought into culture, the jet-black 
mycelium produced bulbils and chlamydospores in malt extract 
medium (fig. 3). Clamp connections have not been observed, but 
anastomosing hyphae are very common (fig. 3). In old cultures 
on exhausted malt extract the new growth is hyaline. The jet- 
black color is immediately regained with addition of fresh medium. 
Some of the features by which the new isolate may be separated 
from Rhizoctonia sylvestris and M. r. atrouirens are given in Table I.

Nomenclature.

To facilitate further discussion of the new isolate I propose to 
give it the provisional and descriptive name Mycelium radicis 
nigrostrigosum. A descriptive subspecific name is employed in 
preference to the specific name of the tree from which the 
mycelium was isolated (the usual practice) because (1) it is 
associated with the mycorrhizal roots of plants among many 
genera and in diverse plant families and (2) the fungus may 
be easily recognized in the sterile mycelial stage.

1 It is interesting to note that Melin (1923, p. 281, Exp. 10 d) in 1921 pursued 
isolation experiments with black mycorrhizae which apparently resemble those 
used in my experiments »ganz schwarz, sehr dicht mit Absorptionshyphen be
setzt». After one month in five per cent malt extract, very short hyphae grew 
from the pieces but did not continue growth.
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Fig. 3. Hyphae of M. r. nigrostrigosum showing chlamydospores, bulbils, and 
anastomosing hyphae. Photographed from drop culture on malt extract — no

stain. — X270.
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Fig. 4. Part of a tangential iongi-section of a mycorrhiza of Pinus Strobus form
ed by M. r. nigrostrigosum showing palisade arrangement of mantle hypliae 

and intracellular mycelium. —X350.

Syntheses experiments.

For critical comparison of M. r. nigrostrigosum and the form of 
M. r. atrovirens isolated simultaneously with it, pure culture 
syntheses were utilized. The method developed by Melin (1923, 
p. 158) was adopted; minor variations in technique have been 
described elsewhere (Hatch and Hatch, 1933). As hosts, Pinus 
Strobus L. and P. resinosa Ait. were used. Duplicate cultures were 
set up of P. Strobus with M. r. nigrostrigosum, with M. r. nigrostri
gosum and Boletus granulatus L. together, with M. r. nigrostrigosum 
and M. r. (Picea) Abietis 1 (see Hatch and Hatch, 1933) together, 
and with M. r. atrovirens. Pinus resinosa was cultured in dupli
cate with M. r. nigrostrigosum and with M. r. atrovirens.

Typical mycorrhizae were formed hy M. r. nigrostrigosum in 
three cultures as follows: in a six-months culture with P. Strobus
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U'g- 4); in a sixteen-months culture with P. resinosa (fig. 6); 
and with P. Strobus in a mixed culture with M. r. (P.) Abietis 1 
(fig. 7). In all other cultures containing M. r. nigrostrigosum the 
inocula failed to grow.

flic mycorrhizae formed by M. r. nigrostrigosum with P. Strobus 
(fig- 4) possessed thick mantles (30 p to 60 p), the individual 
hyphae of which varied from 4 p to (rarely) 15 p in transverse 
section. 1 he characteristic palisade-like arrangement of groups of

Fig. 5. Mantle oi a pure culture mycorrhiza of Pinas Strobus and M. r. ni- 
grostrigosum showing palisade arrangement oi hyphae and the »strålformig»

type of Melin. — X 280.
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radiating hyphae »nätformiga stråligheten» as shown by Melin 
(1927, p. 451, fig. 10) for a type of dark colored »D» mycorrhiza 
encountered in Swedish soils, is strikingly present (fig. 5). A 
well developed hyaline intercellular net with hyphae 4 to 5 p in 
diameter extends lo the endodermis.1 The cortical cells are 45 
per cent greater in radial diameter than similar cells of an unin
fected short root of P. Strobus grown under identical conditions 
(Hatch and Doak, 1933, p. 95).

The mycorrhizae formed by M. r. nigrostrigosum with P. resinosa 
differ from those of P. Strobus chiefly in the character of the roots 
attacked. 1 he substratum in which the seedlings were grown

In view of the hyaline nature of the intercellular mycelium of M. r. ni
grostrigosum, mycorrhizae formed by it in soils, or indeed under other than 
strictly pure culture conditions, may appear to result from attacks by two 
organisms, the inner one being hyaline.
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Fig. (i. A long root of Pinas resinosa converted to a mycorrhiza by M. r. 
nigrostrigosum in pure culture. —X37.

proved to be unfavorable to root growth of P. resinosa. A few 
centimeters only of roots were produced, and short roots were 
almost lacking. All of Ihe slow growing long roots as well as the 
few short roots present were attacked and converted to mycor- 
rhizae (fig. 6). Check seedlings of P. resinosa grown in the absence 
of inoculum in the same substratum possessed even more re
stricted root systems.

In the mixed culture of M. r. nigrostrigosum and M. r. (P.J 
Abietis t parts of the short roots of P. Strobus were converted to
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mycorrhizae by each of the associated organisms. In addition 
the black mycelium formed secondary mantles over three white 
mycorrhizae of M. r. (P.) Abietis 1 (see Hatch and Hatch, 1933, 
Plate 71, B). These correspond rather closely to the black 
mycorrhizae of Abies firma, figured by Masui (1926, figs. 28—30).

The pure culture seedlings inoculated with mycelium of the 
M. r. atrovirens type were without exception overgrown by the 
inocolum and their foliage killed (Hatch and Hatch, 1933, Plate 
70, A). The mycelium penetrated intracellularly in the cortical 
region of long and short roots and failed to display a capacity 
for producing mycorrhizae. These results are identical with those 
of Melin (1923, p. 234).

It is concluded that the two types of fungi — M. r. nigrostri- 
gosam and M. r. atrovirens — are morphologically distinct. The 
former musl be regarded as a typical mycorrhizal organism, the 
latter as a harmful parasite.

The “D“ mycorrhizae of Melin.

The isolation of M. r. nigrostrigosum followed by pure culture 
syntheses of the unique jet-black mycorrhizae observed in nature 
clarifies to a considerable extent the nature of the various dark 
colored »D» mycorrhizae of Melin. These were described thus: 
»The color is more or less black. The hyphal mantle consists 
either of an inner layer of hyaline and an outer layer of brownish- 
black hyphae, or of the latter only. Numerous brownish-black 
hyphae radiate from the mantle» (1927, p. 436).

Melin assigned the formation of these mycorrhizae to overgrowth 
by either M. r. atrovirens or Rhizoctonia sylvestris, or to the stimu
lation by Rhizoctonia sylvestris as the primary organism. Thus 
we find (1927, p. 488 German Summary): »In general the my
corrhizae appear to be formed as follows — brownish-black hyphae 
of M. r. atrovirens type overgrow mycorrhizae of types A and B 
forming a secondary black mantle».1 And we find in the same 
article in discussing the »D’s» of a limited set of experiments

1 Mycorrhizae ol type A are ordinary white mycorrhizae in which the entire 
short root is mycorrhizal. Mycorrhizae of type B are similar except that their 
hasal portions are pseudomycorrhizal — without typical mycorrhizal structure 
although infected.
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(p. 479 Swedish text): »One can assume that some of the black 
mycorrhizae are formed by the mycelium of the Rhizoctonia syl
vestris type while others are formed in the same way plus a se
condary association of the M. r. atrovirens type. Whether true 
Rhizoctonia mycorrhizae are present can, however, not be demon
strated without isolation experiments».

My isolations and syntheses have demonstrated the importance 
of a third black mycelium, previously unidentified, in the forma
tion of »D» mycorrhizae. The peculiar and characteristic palisade 
mantle structure common to my pure culture products and to 
some of Melin’s »D» mycorrhizae (1927, p. 451, fig. 10) is 
unmistakable. The hyphae in both cases are of similar size and 
are unusually large. There can be little doubt but that we are 
dealing with the same organism, and that mycelium of M. r. 
nigrostrigosum type, rather than of the Rhizoctonia type, produced 
many of the »D» mycorrhizae of Melin. But as Melin believed, 
the characteristic M. r. atrovirens type is also common, forming 
secondary mantles and producing intercellular infections. The 
presence of both M. r. nigrostrigosum and M. r. atrovirens in the 
same mycorrhizae renders interpretation singularly difficult.

To anticipate in a sentence my observations in Sweden and 
America — detailed in the next section -— all the dark-colored my
corrhizae I have encountered I ascribe to the influence of these 
two types of mycelia, judging the Rhizoctonia type to be of neg
ligible importance. Two categories are common: (l) typical 
mycorrhiza formed by mycelium of the M. r. nigrostrigosum type, 
or produced by other mycorrhizal fungi and overgrown, by M. r. 
nigrostrigosum, (2) typical mycorrhizae formed by mycorrhizal 
fungi of any color, and secondarily attacked with varying severity 
by mycelium of the M. r. atrovirens type. Mycorrhizae induced 
by mycelium of the Rhizoctonia sylvestris type have been so rarely 
encountered in the regions studied that they are not considered.

Abundance and distribution of dark colored mycelia.

Having once distinguished the two mycorrhizal types — M. r. 
nigrostrigosum and M. r. atrovirens — which arc easily separable 
with low power magnification, I have been interested in noting 
their abundance and distribution in nature. A quest for my
corrhizae of the Rhizoctonia sylvestris type has also been made.
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During field observations the roots of the majority of tree species 
native to the eastern seaboard of America have been examined in 
their natural habitats, from Massachusetts to Maryland. The roots 
of many hundreds of pine seedlings, grown in pot cultures of 
sand-mixed humus or soils, have also been studied and their 
various root types tabulated. The humus and soils used were 
collected from forests that vary in character from slow-growing 
over-mature spruce stands with raw humus soils, from near the 
Artie Circle in Sweden, to broad-leaved, deciduous forests with 
mull and mineral soils from eastern North America.

In general, mycorrhizae of the M. r. nigrostrigosum type are most 
frequently encountered in the less fertile soils, particularly in 
those with low or slowly decomposing organic content. Thus in 
the infertile sandy soils of the New Jersey pine barrens and 
adjacent sprout oak areas they are especially abundant. They 
are seldom found in depressions where wind-blown or washed 
leaves accumulate; in such localities strongly developed, profusely 
branched mycorrhizal roots abound. But they are numerous on 
seedlings grown in pot culture with slowly decomposing, infertile 
raw humus from an old spruce stand in the Kulbäcksliden Ex
perimental Forest. Here ten per cent of all short roots were in
fected by mycelium of this type. In pot cultures containing 
mineral soil from a slow growing portion of a slope hardwood 
stand (Tryon, 1930, p. 24) in the Black Itock Forest, New York, 
over ninety-five per cent of all the mycorrhizae were of the M. r. 
nigrostrigosum type.

That the organism probably exists in Japan is suggested by the 
drawings of Masui (1926, figs. 28—30) which illustrate a mycelium 
which possesses very coarse black hyphae that radiate from the 
mycorrhizae into the surrounding soil. The abruptness with which 
advancing mycelia end as they advance over other mycorrhizae 
also suggests the slow growing and compact mycelium of M. r. 
nigrostrigosum.

Apparently a fungus of this type was also encountered and 
regarded as a mycorrhizal organism by Councilman (1923) in 
eastern North America. He deposited a series of nineteen photo
graphs of mycorrhizae with the Arnold Arboretum, of which num
bers 5 to 10 illustrate structures typical of those formed by M. r. 
nigrostrigosum. In two of the photographs portions of mantles are illu
strated which admirably exhibit the palisade arrangement of hyphae.
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Regarding the affiliations of raycelia of the M. r. nigrostrigosum 
type, I have found it forming mycorrhizae with trees and shrubs 
among Ihe genera Pinas, Picea, Abies, Pseudotsuga, Tsuga, Larix, 
Quercus, Fagus, Betula, Canja, and Corglus (C. rostrata). 11 appa
rently forms mycorrhizae with the majority of woody plants 
possessing ectotrophic mycorrhizae.

In contrast to the general distribution and abundance of my
celium of Ihe M. r. nigrostrigosum type, Rhizoctonia sylvestris or 
similar fungi are seemingly quite rare in nature. Melin (1923, 
p. 146) has isolated it in the Grünewald near Berlin, Germany 
only. I have encountered mycelium showing affinities with 
Rhizoctonia sylvestris once only (jointly with Dr. K. D. Doak 
(Doak, 1934) of the University of Pennsylvania). 11 occurred as 
a secondary, internal, infecting organism in orange-colored, tu
berous mycorrhizae of Pinus taeda L. growing near Berlin, Mary
land. Its presence was only discovered during successful attempts 
to isolate the orange colored ßo/efus-like organism llial produced 
these tuberous mycorrhizae.

The other common organism giving black-colored mycorrhizae 
— the M. r. atrovirens type — is abundant and widely distributed 
in both Europe and America. Melin (1920, p. 223) found it ge
neral throughout Sweden, and lie has also encountered it in 
Germany. In my own isolation experiments with variously color
ed mycorrhizae from many soils, both Swedish and American, 
a considerable number of roots were infected with hyphae of the 
M. r. atrovirens type. One such isolate obtained in America (from 
mycorrhizae ol Pinus Strobus growing on Ihe Keene Forest, Yale 
I niversity, in New Hampshire) was associated with pine seedlings 
in pure culture (Hatch and Hatch, 1933) with the typical result 
reported by Melin for Swedish material. About fifty per cent 
ol tbe smooth white mycorrhizae of P. sylvestris seedlings grown in 
humus from a pure pine stand on the Harvard Forest were in
fected with mycelium of this type. The most prolific development 
of this organism that I have observed occurred on seedlings grown 
in humus from Jönåkcr — the »infektionsjord» of Hesselman. 
Nearly fifty per cent ol all mycorrhizae of P. sylvestris seedlings 
grown in pot cultures of this humus were heavily covered with 
the mycelium. I he hyphae likewise penetrated profusely inter- 
cellularly in the cortical regions of both long and short roots. 
Ihe growth curve of seedlings so infected showed a marked de-



pression under conditions in which the root growth was favored. 
Similar depressions for seedlings grown in other Swedish soils 
did not appear. The evidence of parasitic injury to the vascular 
plant by this mycelium was conclusive (Gast, unpublished), corro
borating Melin’s (1927) observations.

The culture work reported in this paper was carried out at the 
Mycological Laboratory, Royal Academy of Forestry, Experimen- 
taIfältet, under the direction of professor Elias Melin while the 
writer was a Fellow of the American Scandinavian Foundation 
to Sweden. The data from pot cultures were gathered from 
experiments of Professor P. R. Gast at the Royal Agricultural 
Experiment Station and at the Royal Institute of Experimental 
Forestry, Experimentalfaltet, Sweden, and at the Harvard Forest, 
Petersham, Massachusetts, and of those of Mr. H. L. Mitchell at 
the Black Rock Forest, Cornwall, New York. Field collections 
were made under the auspices of the Keene (Yale), Harvard, and 
Black Rock Forests, the Arnold Arboretum, and the Allegheny 
Forest Experiment Station (Philadelphia, Pennsylvania). The 
author is indebted to these institutions and to theirstaffs for assistance.

Summary.

1. A jet-black, slow-growing mycelium, provisionally designated Mycelium 
radicis nigrostrigosum, was isolated from a distinctive from of black 
mycorrhiza of Pirius sylvestris grown in Swedish forest soil.

2. Pure culture syntheses demonstrated that the mycelium forms typical 
mycorrhiza with Pirius Strobns and P. resinosa.

3. Externally the mycorrhizae are characterized by an abundance of 
coarse, lustrous, and jet-black hyphae that radiate from the mantle. 
These hyphae may be distinguished, under a low-power microscope, from 
those of M. r. atrovirens type, with which they have been confused in the 
past.

4. A peculiar palisade-like arrangement of groups of radiating hyphae 
characterizes the pseudo-parenchymatous mantle mycelium (fig. 5).

5. The mycelium apparently forms mycorrhizae with the majority of 
woody genera that possess ectotrophic mycorrhizae.

6. It is widely distributed in Sweden and America and apparently 
occurs in Japan.

7. In general the mycelium is most abundant in the less fertile soils, 
particularly those of low or slowly decomposing organic contents.

8. Certain types of dark mycorrhizae described as presumably caused 
by mycelium of Rhizoctonia sylvestris type are shown as undoubtedly 
caused by M. r. nigrostrigosum.
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A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE 
ETIOLOGY OF FRUITLET BLACK ROT 

DISEASE OF PINEAPPLE.
BY

NILS JOHANSSON
(Stockholm).

During the writer’s stay in Guatemala C. A. 1928 the direc
tor of Guatemala Plantations Limited, Dr. Björn Palm called his 
attention lo the interesting and serious pineapple disease usually 
called »Fruitlet black rot», »Fruitlet brown rot», »Fruitlet core 
rot» or »Black heart». This company had just started some pine
apple-cultures and was very much interested in the disease be
cause of the possibility of infection to the plantations.

Dr. Palm proposed that the writer follow up an eventual attack 
of the disease and bring together new facts as to its true nature. 
The writer wishes to express his gratitude to Dr. Palm for many 
valuable discussions, criticisms and all personal kindness extended 
to him during his stay in Guatemala.

As Guatemala Plantations Limited had received an invitation 
from the Haitian Pineapple Company to study their cultures and 
researches on the disease, the writer spent some weeks in Haiti 
where he was in contact with most of the scientists working on 
the subject. He is very grateful to Dr. H. D. Barker and Dr. 
G. N. Wolcott of the »Service Technique du Departement de 
1’Agriculture» at Port-au-Prince, to Dr. P. D. Caldis, Dr. C. Apo- 
stolides and Mr. G. W. Ford of the Haitian Pineapple Company 
at Cap Haitian all of whom readily discussed the problems with 
h i m.
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After the return to Guatemala when the first flowering-season 
of the pineapples (Smooth Cayenne from Hawaii) had just begun, 
several experiments were started, though it was not sure that the 
fruits would turn out to be infected. It later proved to be well- 
advised as the disease really occurred as frequently as in Haiti.

Distribution and general characters.

This disease has been known for about 30 years. It seems to 
have been recognized at first in the West Indies. Nowell (p. 349) 
mentions it as occuring in Antigua, St. Kitts, Montserrat, Domi
nica, St. Vincent and Martinique. In the Greater Antilles it occurs 
in Jamaica (Lucas 1907) and Haiti (Barker 1926 a). No instances of 
the disease in Cuba have come to the attention of the writer. 
Altson (1925) has reported it from Costa Rica and as it now has 
been found in Guatemala it must be supposed to be commonly 
spread throughout Central America. Tryon (1898) has described 
the disease from Queensland and Serrano (1928) has recently giv
en a full account of its occurrence i the Philippines.

The most accurate and complete descriptions of the disease 
have been given by Barker (1926 a, b) and Serrano (1928). Their 
statements and descriptions of its general appearance can be con
firmed by the writer’s investigation in Guatemala. Barker points 
out that hardly any external symptoms can he traced on the 
diseased fruits but Serrano is of the opinion that the ripening 
colour of a diseased fruit is distinctly dull; the fruit is often 
marked with minute purplish dots. The writer’s personal experi
ence agrees with that of Barker. At all events it is certain that 
a discoloration such as is mentioned by Serrano occurs only in 
the most severely infected fruits and can not be proved with any 
certainty in cases of a less severe attack. This fact may be of 
great importance in the large scale cultivation of pineapples for 
sale and for the canning industry where it is necessary to decide 
at once whether or not the fruit is fit for use. As already noted 
by Barker, large fruits are more often infected than are smaller 
ones.

In Haiti Barker found the variation of the highest percentage of 
infected fruits being 50 to 75. The figures from the Philippines and 
Guatemala are of about the same magnitude. The disease is, 
however, much more severe in the principal harvest season, June

26— 34466. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.



to August, than at other times of the year. This will he dealt 
with in detail in the following pages.

The internal signs of the disease as well as the characteristics 
of its development within the fruit have been fully described by 
Barker and Serrano. The general appearance of the attacks in 
Guatemala agrees quite well with that of those reported from 
Haiti and the Philippines and in the writer’s opinion there is no 
doubt that the diseases are identical.

Barker has found the pathogen causing the rot to be yellow 
bacteria which probably effect entrance lo the placental regions 
through punctures made by insects or other animals. He suspects 
above all the »red spider» (Tarsonemus Ananas) to be the chief 
agent in spreading the bacteria. This author also gives a brief 
report on some interesting observations on the bacteriological 
and physiological characters of the organism, called by him (Bar
ker 1926 b, p. 116) Phytomonas ananas. Serrano obviously does 
not know Ihe last mentioned report because he proposes another 
name, Erwinia ananas, for the pathogen. Comparing the taxono- 
mical and physiological data presented by Ihe two authors one 
finds a very good agreement between the organisms investigated.

Green or immature fruits are usually considered not to he at
tacked by the disease. In general this is true but in rare cases 
such fruits may he entirely spoiled in Guatemala. It is not im
possible that such deviations from the rule are dependent upon 
the chemical constitution of the fruit, as Serrano has found that 
varieties with proportionately large amounts of sugar are more 
susceptible to attacks by the disease than are others.

Though colonies of red spiders have been found often in pine- 
apple-fields attacked by fruitlet black rot it has not been proved 
that they are the only or even the most important factor in dis
tributing the disease. In the pineapple-fields where the writer 
made his investigations no red spiders could be detected and yet 
the percentage of diseased fruits was as high as in Haiti and the 
Philippines. Therefore, in the writer’s opinion, the red spiders 
cannot be held more responsible for this pineapple-disease than 
other animals visiting the plants.

Little has been done toward working out control measures for 
the disease. Barker (1926 b, p. 118) gives a brief report of 
sprayings with different kinds of disinfectants e. g. Bordeaux 
mixture, sulphate of nicotine and lead arsenate. The results,
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however, were not satisfactory as 60 % of the sprayed fruits 
turned out to be diseased. Some experiments by the same 
author in cultivating pineapples under shadeplants in order to 
reduce the temperature gave more promising results but can 
scarcely be considered to be final as no data have been com
municated.

Plan of the experiments.

At present it is considered to be safely proved that the black 
rot of pineapples is a bacterial disease, the pathogens getting into 
the fruits through the flowers. However, when the experiments 
in Guatemala were planned the knowledge was more limited. 
Barker had found an organism which he considered as the cause 
of the disease and his inoculations from pure cultures gave po
sitive results. The disease is, however, very peculiar, differing in 
its aspect from common rot, some kinds of which are relatively 
common in the fruits. Therefore it seemed not entirely out of 
question that it might possibly be a virus-disease, the infection 
by bacteria being a secondary phenomenon. This possibility also 
seemed to be supported by the fact that all spraying tests with 
different kinds of disinfectants had been in vain. Such was the 
state of affairs when the writer started the investigation.

Some notes on the biology of flowering.

To understand the following it is necessary to give a brief ac
count of the course of flowering in pineapple plants. The inflo
rescence can be considered as a spike with the spirally arranged 
flowers grown together but with the bracts partly free. At the 
base of the inflorescence there is found a close whorl of leaves 
varying in length up to 10 cm. The flowers open in a regular 
progression beginning at the base and continuing to the apex. 
This development takes about 16—17 days i. e. during this time 
there are always fresh flowers on a plant. After the anthesis the 
flowers are impenetrably closed by the dry petals spirally twisted. 
The fresh flowers therefore are to be found always in well limited 
whorls the location of which is very useful in characterizing the 
degree of development. For our purpose the following five sta
ges proved to be convenient: 1) flowers at the base, 2) flo-
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w e r s in t h e b a s a 1 half, 3) flowers at the middle,
4) flowers in the apical half, 5) flowers at the top.

Coincident with the bloom, the crown begins to develop, but 
usually it cannot be distinctly recognized until the flowers have 
opened in the basal half. When the flowers at the apex have 
opened the crown has a length of about 2 cm. In the following

Fig. 1. Average growth of the crown in relation to time.

5—6 weeks it grows so regularly that it is possible to determine 
the age of the fruit by measuring the length of the crown if its 
rapidity of growth has been fixed (cf. fig. l). It may be pointed 
out that the method is not applicable to older fruits because of 
the great individual variations in these stages — at least in the 
writer’s material. In all experimental plants the age of the in
florescence or the fruit always was determined either by the lo
calisation of the flowers or by the length of the crown.
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Arrangement of experiments.

Six series were started simultaneously on the 1st of March and 
according to the following scheme:

1) Flowers and fruits untreated but isolated.
2) Sprayings with mercuric chloride (1 : 1000), isolation.
3) Sprayings with potassium permanganate (1,6 %), isolation.
4) Spraying with formaldehyde (l %), isolation.
5) Dusting with flowers of sulphur and isolation.
6) Checkplants.

About 650 plants were used for the experiments and all plants 
were treated individually and recorded separately. It was neces
sary to cut away the little leafwhorl under the inflorescence to 
make it possible to put on the isolation bags. The checkplants 
with no bags were treated in the same way in order to make 
them as comparable as possible with the experimental plants. The 
isolation bags were made from parchment paper and tied to the 
fruitstem which was also isolated by a cotton ring.

The sprayings were carried out very carefully with small sy
ringes so that the inflorescence or fruit was quite wet over its 
entire surface. After this the isolation bags were put on imme
diately. The disinfecting was never repeated even though the 
bags sometimes had to be changed.

The fruits were harvested when they were about half yellow 
and were immediately labelled. They were then taken to the can
ning factory where the examination took place. The size and 
wheight as well as other data on the fruits were noted in con
nection with the observations on the occurrence of the disease. 
After being cylindrically cut in the machines they were in an 
ideal shape for observations on the black rot disease. From these 
cylinders cross sections were obtained from the placentas of all 
the fruitlets and the distribution of the disease in the fruit could 
be definitely ascertained. For every diseased fruit the number of 
attacked fruitlets was noted.

For classification from a practical point of view it proved to 
be convenient to use a simple gradation, fairly accurately indi
cating how much of the fruit was unfit for canning on account 
of the disease. Thus the development of the disease was classified 
as follows.
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1) Traces of brown strings or spots or 1—2 eyelets attacked 
but nearly the entire fruit fit for use.

2) Marked brown spots or more attacked fruitlets, 2—3 slices 
unfit for use.

3) Severely attacked, about half the fruit unfit for use.
4) The entire fruit blighted.

The development of the disease within a given fruit according 
to the scheme given above is called the disease degree and 
must be distinguished from the attack percentage which is 
the percentage of diseased fruits in the different harvests.

The general variations of the attack percentage.

As is already known the percentage of diseased fruits varies 
very much during the harvest season. In order to get a more 
detailed survey of these variations the attack percentage of the 
harvests which arrived at the canning factory was settled once 
or twice a week during the whole harvest season, June to Octo
ber. Generally three to four hundred fruits were investigated. 
The values obtained have been plotted in the curve, fig. 2.

It will be seen from this curve that the month of June is cha
racterized by low but rather variable values. A well defined 
maximum of 20 % was found on the 20th, whereupon the curve 
sinks to a minimum on the 27th. In the first half of July there 
occurs a remarkably strong and rapid raise to a maximum of 46 % 
on the 17th. The highest attack percentage was found on the 
30th of this month. From this date the curve suddenly drops 
in August and remains approximately constant around 20—25 % 
until the last week of the month. At the beginning of Septem
ber it is only about 5 % and drops still more in October. During 
September the percentage could not be determined so often as 
before because of the decressed supply of fruits.

It is interesting to compare the course of the attack percentage 
curve with the variations in the climatic conditions. As it has 
been repeatedly stated that the disease is more serious during the 
rainy season than in the dry one, it is convenient to investigate 
the relationship between the irregularities obtained and the dis
tribution of the rainfall. In so doing no agreement can be es
tablished between the curve in question and the precipitation at
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Fig. 2. The percentage of diseased fruit in the different harvests compared 
with the weekly precipitation during the time of flowering.

the time of harvesting. Comparing it, however, with the preci
pitation curve about four months earlier (February—April) a very 
close relationship can be established. This may be seen from 
fig. 2 where the precipitation curve for February to June is drawn, 
based on the amount of weekly rainfall, above the attack per
centage curve. The similarity exists, however, only for the first 
three months and not for the following time. This discrepancy 
possibly depends upon special irregularities in the bloom. After 
the middle of April about 80 per cent of all flowers did not open, 
the cause of this peculiar behaviour not being exactly settled.



The phenomenon was usually accompanied by the bracts becoming 
dry and brittle. In and on those bracts some fungi were present 
among which the pycnids of an ascomycete were very common. 
It could not, however, be decided if those fungi had been causing 
the dying back of the bracts or if they were only saprophytes, 
living on the already dead leaves.

From the moment when the cleistogamic flowers were first ob
served about 300 planls were labelled in the field and their flo
wer development carefully noted. Harvesting the fruits from these 
plants the following results as to the occurrence of the disease 
were obtained.

All (lowers closed ... 0 % diseased fruits 
Most » » . . . 4,8 % » »
All » normal . . 28 % » »

According to the writer’s opinion, these observations very de
finitely prove that the pathogen gets entrance into the fruit 
through the open flowers. The cleistogamy in April and May 
has obviously decreased the attack percentages for the harvests 
in August and September.

The comparison results in the conclusion that the appearance 
oi the disease in the pineapples is connected with the precipita
tion conditions four months before the ripening of the fruits or 
during the flowering season. Very likely this fact may explain 
the differences in the strength of attack in different years.

The attack percentage in the experimental plants.

The principal part of the experiments was started in March and 
April which in Guatemala is the period of transition into the 
rainy season. The daily rainfall during these months will be 
found at the top of fig. 3. In order to make it easier to com
pare the results, the general curve of the attack percentage during 
this time has been copied. Then the »control series», the »isola
tion series» and the »spraying series» are following in their pro
per turns. The last curve includes all the sprayed plants without 
consideration of the chemicals used.

As mentioned before the experiments were carried out with 
flowers and fruits in all stages of development. In the curves 
they have been plotted according to date of harvest, the total
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Daily precipitation m rn

March

il attack percentage

Untreated isolated plants

Fig. 3. The percentage of diseased fruit in the experimental series in relation 
to the conditions of precipitation at the time when the treatment or observa
tion was started. The continuous lines represents plants flowering at the be
ginning of the experiments and the dotted line plants with young fruit at that 
time. For comparison part of the curve of »general attack percentage» has

been copied from fig 2.

curves then having been moved back four months. However, if 
it is true, as found before, that the infection takes place in the 
flowering stage no analysis can be made without dividing the 
material into two parts, 1) plants flowering at the beginning of
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the experiments, 2) flowering completed at beginning of experi
ments. All continuous lines in fig. 3 represent flower-, the dotted 
lines fruitstages.

Comparing the three »bloomcurves» we find a very good rela
tionship between the control and the isolated series apart from 
the gap at the beginning of April where no estimations have been 
made in the isolated series. Three maxima can be well distin
guished in the curve of checkplants all of which coincide with 
heavy rainfalls and thus confirm the conclusion concerning the 
influence of rain on the development of the disease. A good 
agreement can also be established between the curves from the 
experiments and the general attack percentage curve at the top 
of the figure. The third maximum at the middle of April, how
ever, is not so well marked in the general curve as in the expe
rimental ones possibly due to the exceptional conditions in the 
flowering at that time. It must be borne in mind in this con
nection that the experiments in this series were made on selected 
plants with normal flowers while the general curve has been bas
ed upon fruits very often developed from cleistogamic flowers. 
On the whole the curve for the sprayed series presents the same 
features as the others.

Superficially it will seem peculiar and inconsistent that those 
curves based upon fruits which have developed in isolation bags 
show the same maxima as the open air fruits, for if the rain is 
considered as being responsible for attack of the disease the iso
lated fruits should have been diseased to a lesser degree than the 
others. A close examination of the graph shows, however, that 
the isolations usually have been made one or two days after a 
shower. Therefore the diseased fruits from these experiments 
must have been infected already before the isolation was carried 
out.

The dotted lines in the graph representing plants which had 
already lost their flowers at the beginning of the experiments can 
be correlated neither with the »flower curves» nor with the dis
tribution of the rainfall in March and April. These three curves 
are, however, strikingly similar to one another. The theory that 
the rain is the active agent in the infection being correct, the 
course of the curves must have been determined by the precipi
tation during the flowering time. The regular data over the 
growth of the crown makes it possible for us to determine fairly
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accurately how many days had passed between the time when 
the flowers opened in the basal half of the inflorescence and the 
day when the experiments started. At the start of the observa
tions the average height of the crowns in the three series was 
resp. 6,2; 5,9; 6,0 cm or approximately 6 cm. This height cor
responds to a growing time of about 26 days (cf. fig. 1). Thus 
in order to make the »fruitcurves» comparable to the »flower- 
curves» it was necessary to move them back about this number of 
days, which has been done in fig. 4.

M-arch

Untreated isolated plants

Fig. 4. The same as fig. 3 but the »fruit curves» have been moved back 24 
days and the two curve systems from fig. 3 have been combined with each other.

By this change the flowercurves from March to April have been 
completed with an extension over the last half of February and 
the beginning of March. The relationship between the two curve- 
systems appears to he fairly close. A new maximum has appeared 
at the beginning of March evidently caused by the first small 
rains at that time. Furthermore it can he stated that practically 
none of the fruits developed from plants which had flowered during 
the perfectly dry season in February show signs of the disease. In 
the writer’s opinion that fact further strengthens the rain theory 
as presented before.



It may be asserted possibly, that the attack percentage always 
ought to be zero in the short rainless periods, which is not the 
case. But every plant has open flowers during 16—17 days which 
precludes the possibility that it shold escape the rain entirely 
during the bloom. Furthermore it must not be forgotten that 
every point of the curves represents a mixed plantmaterial, con
sisting of specimens with their inflorescences respectively fruits 
in different stages of development. Because of this it may seem 
more remarkable that regular differences in the prevalence 
of the disease have been found. However, the investigation of 
many hundreds of diseased fruits has shown that about 90 per 
cent have been infected only in the basal fruitlets. The flowers 
at the base of the inflorescence, which open first, must therefore 
be more susceptible to the disease than the others. That means 
that the most dangerous time is limited to the few days when 
the first flowers of the plant are open and fresh. Because of the 
difficulties involved in the isolation of inflorescences so young, 
practically all the experimental plants have had their first flowers 
exposed to the wind and weather and have therefore been in the 
same situation as all other plants.

As to the result of the different treatments upon the attack 
percentage it may be sufficient lo present the following per
centages calculated on the entire material:
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Isolated at:
Flowerstage Fruitstage

Checkplants ..................39 % 23 %
Isolated ........................... 40 % 30 %
Sprayed........................... 22% 29 %

The figures of the different stages can be compared only reci
procally. Obviously the spraying of the flowers has given posi
tive results, but all other values must be considered to be of the 
same magnitude. The beneficial effect of the spraying is, how
ever, not proved for a certainty. Comparing the results obtained 
with the two main disinfectants, mercuric chloride and potassium 
permanganate, we find the following percentages of diseased fruits:

Mercuric chloride

Flowers 17 % 
Fruits 27 %

Permanganate 

Flowers 37 % 
Fruits 30 %
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To accept these figures without further examination would lead 
to the conclusion that mercuric chloride has a much better effect 
than permanganate. As a matter of fact, however, most of the 
mercuric chloride sprayings were carried out around March 30 
and were thus applied during a dry period, whereas the applica
tions of permanganate were made, for the most part, during the 
short rain period at the beginning of April. Therefore the differ
ences are, at least partly, due to the weather conditions.

Formaldehyde and sulphur were usually found to injure the 
sprayed parts seriously.

The disease-degree.

For the pineapple industry and for the phytopathological 
discussion information concerning the number of fruits in a crop 
attacked by the fruitlet black rot, is not alone sufficient. It is 
also of great importance to study the distribution of diseased 
parts within the individual fruit. This distribution the writer 
has called »the disease-degree», which is noted according to the 
four-graded scale dealt with above (p. 390).

The following table presents a summary of the distribution per 
cent of the different disease-degrees among the diseased fruits 
in the different experimental series.

Distribution per cent of the 
»disease-degrees»

Treatment l. 2. 3. 4.

Checkplants.................. 59 31 8 2
Untreated, isolated . . 36 31 28 5
Mercuric chloride . . 30 70 — —
Potassium permanganate 80 20 — —
Formaldehyde .... 50 50 — —
Flowers of sulphur . . too — — —

1 and 2 indicate rather slight infections while 3 and 4
indicate that the entire fruit or at least a great part of it is un
fit for use. When dealing with the results it therefore seems 
convenient to draw a line between these two sets. It is very 
striking that no fruits from the sprayed plants have been severely 
attacked. Ten per cent of the diseased fruits in the check series 
are seriously damaged while the figure for the untreated but iso
lated plants reaches the very high value of 33 %.
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In a somewhat different way the same thing has been illustrated 
by the graphs in fig. 5, which has been plotted with the harvest 
days as abscissa and the sum of the disease-degrees per 100 fruits 
as ordinates. The figures for each harvest have been added to 
the preceding ones. In this way a combination of attack-percent
age and disease-degree is obtained. For example, in a harvest 
of 50 fruits there are 37 sound and 13 diseased. Of the latter 
there is one in class 4, two in class 3, four in class 2, and six

Untreated isolated plants

—Formaldehyde
"" -x___ _—■*------- -------- K

'—*•—" Mercuric chloride

The influence of different treatment of the plants upon the sum of 
»disease-degrees» per 100 fruits.

Fig. 5.

in class 1, which makes 24 disease-degrees for 50 and 48 for 100 
fruits.

The examination of the disease-degree completes our knowledge 
of the development of the disease under different conditions. As 
stated before it could not be proved that any definite difference 
existed between the series with regard to the percentage of attacked 
plants. The study of the disease-degree, however, points out a 
marked influence of the treatment of the plants upon the deve
lopment of the disease as is shown by fig. 5 and the preceding 
table. Summing up the results the following conclusions may be
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drawn. The isolation of flowers and fruits has an unfavourable 
effect in so far as the damage to the fruits already infected is 
considerably greater than if they had been allowed to grow in 
the open air. On the other hand disinfectants retard the deve
lopment of the disease so efficiently that the fruits are much 
healthier than the open-grown checkfruits in spite of the isolation.

Discussion.

Though no purely bacteriological investigations have been car
ried out by the writer himself, the bacterial nature of this disease 
seems to him to be well established. The connection proved be
tween the percentage of diseased fruits and precipitation at bloom 
as well as the result of the spraying tests confirm, in the writer’s 
opinion, this conclusion. The pathogens described by Barker and 
Serrano are probably identical, and nothing contradicts the pos
sibility that these bacteria are also the causal organisms in Gua
temala. Serrano has found the bacteria to be evenly distributed 
over the pineapple fields, viz. on different parts of the plants, on 
the soil surface and on the feet of insects visiting the fields. The 
common occurrence of the pathogen is also indicated by tbe fact, 
often noted by the writer, that fruits superficially cut by accident 
very often become locally infected at the cut while the rest of 
the fruit remains quite sound. The knowledge of this wide dis
tribution of the bacteria outside the flowers and fruits makes it 
highly important to find prophylactic means of control.

The disinfectants used in the experiments were usually chosen 
from those already known as being effective against bacterial 
pathogens. As in Haiti the sprayings have given no positive re
sult in diminishing the percentage of attacked fruits, probably 
due to the fact that the inflorescences were too old when treated. 
However, disinfectants prevent the disease from spreading on the 
fruit and large decayed parts are therefore seldom seen in the 
treated pineapples.

The effect of isolation seems to be of special interest. It is 
evident, judging from the writer’s experiments, that the isolation 
favours the development of the bacteria, the damage to the fruits 
being greater than in Hie checkplants. However, if a disinfectant 
has been applied before isolation the infected parts are always 
much smaller than those on the fruits of the checkplants as well
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as on the plants isolated but not sprayed. Therefore it is pro
bable that the quiet moist air in the bags is favourable for the 
development of extensive bacterial growth on the surface of the 
flowers and fruits. This greatly increases the possibilities for in
fection. The sterilisation of the surface, however, stops the growth 
of the bacteria and obviously makes it impossible to them to form 
large colonies though the warm and moist atmosphere in the bags 
must be favourable. However, it is also possible that this bene
ficial effect of spraying may be secondary. It was observed that 
sprayed inflorescences very often did not open their flowers and 
were therefore more or less prevented from becoming infected even 
though the bacteria may have grown on the surface in spite of 
the chemicals used.

It has already been mentioned that »red spiders» did not occur 
in the experimental fields. The writer’s attention during the 
whole time was devoted to animals visiting the plants in order 
to ascertain if anyone of them could be suspected as vectors of 
the pathogen. Large colonies of black ants were found in a few 
plants, but the fruits harvested from these plants were not attacked 
oftener than others, and as a matter of fact such plants were so 
seldom met with that these ants cannot be held responsible for 
the high attack-percentages found. On the whole, according to 
the writer’s evidence, insects and other animals play but a minor 
role in the distribution of this pineapple disease.

All the experiments and observations dealt with above point 
toward a very close connection between the percentage of diseased 
fruits and the variations of precipitation during the flowering 
season. Very likely the bacteria are less virulent in dry weather 
and have only limited opportunities to enter the newly opened 
flowers by developing their colonies. The high relative humidity 
in the rainy season stimulates the growth of the bacteria in much 
the same way as did the isolation of experimental flowers and 
fruits without spraying. In the writer’s opinion, the main means 
by with the pathogen organisms are transported to the flowers 
must be dashing rain. This is also one of the possibilities envi
saged by Serrano. Even a glance at a pineapple plant makes it 
clear that the position of the inflorescence is such that the rain
drops may easily dash into the flowers (cf. fig. 6). The inflore
scence arises from the bottom of a cornet formed by the leaves. 
Raindrops hitting the leaves are reflected horizontally, thus being
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exactly directed to the small openings of the flowers which they 
may penetrate. Should the raindrops come in contact with the 
bacteria on the leaf surface the pathogen will be transported into 
the flowers where it will find favourable growth conditions in a 
closed chamber. Evidently the flowers at the base of the inflo
rescence are more exposed to the dashing raindrops than are the 
more apically inserted flowers, because of the shorter distance

Fig. 6. Sketch showing the position of the inflorescence in relation to the cor
net formed by the leaves and a small pool of water which sometimes occurs 

in the plant after a shower.

between the leaves and the flowers. Therefore plants with newly 
opened flowers at the base of the inflorescence must be highly 
subjected to the danger of becoming attacked. The data from 
the investigations on diseased fruits does not contradict this con
clusion. In fact about 90 per cent of the diseased fruits have 
been infected only at the base, as already mentioned. In some 
plants the leaves are so densely arranged that small pools of water 
will be found round the lower part of the infloi'escencc for some 
time after a rain. In such cases the bacteria may grow vigo
rously in the water and find their vvay into the flowers.

27 — 34466. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Obviously our theory cannot explain completely the course of 
events during infection. It is unexplained as yet how the bac
teria get into the carpels. Stinging or sucking insects may pos
sibly play a role by making punctures in the outer wall of the 
carpel though, in the writer’s opinion, this appears to be of very 
little importance. It is not at all unlikely that the bacteria are 
capable of growing through the pistil as is the case in »bacterial 
boll disease» of cotton, the etiology of which seems to be sugges
tive of the pineapple rot in question. In the »blossom blight 
disease» of pears it has been proved that the infection takes plase 
through the nectaries (cf. Nowell, p. 46). From a theoretical 
point of view the question of the entrance of the bacteria natu
rally must be of great interest. The finding out of practical means 
of preventing the infection of the fruits, however, must be based 
upon the knowledge of the connection between precipitation and 
the attack of the disease.

Possibly immune plants may be discovered in the most valuable 
varieties of cultivated pineapples, and their descendents kept under 
close observation and multiplied. It seems far from impossible 
that such a selection would result in obtaining immune strains 
suitable for culture in countries where pineapples suffer from the 
disease. As an other alternative it may be possible to ascertain 
if the blossom time of the different plants is hereditarily fixed. 
If this should be the case, it might be possible to find a variety, 
flowering before the beginning of the rainy season, and thus to 
prevent the attack. Furthermore, the cleistogamic flowering gives 
an other opportunity by which infection may be prevented. If 
cleistogamy cannot be obtained naturally by means of selection 
it should be possible to prevent the opening of the flowers by 
sprayings with chemicals. The writer’s spraying experiments, 
dealt with above, as well as some others, on a reduced scale have 
given promising results on that point.

Summary.

1. The writer’s investigation was carried out in 1928 at the 
pineapple cultures owned by »Guatemala Plantations Ltd», Gua
temala C. A.

2. The disease was observed in the first crop from a planting 
of the »Smooth Cayenne» variety, the planting material of which
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had been received from Hawaii. It occurred in about the same 
frequence as has been reported from Haiti by Barker and from 
the Philippines by Serrano.

3. No colonies of red spiders could be found in the planta
tions; neither could other animals visiting the plants be held 
responsible for the great frequency of diseased fruits.

4. The percentage of attacked fruits varies very much during the 
harvest season. Those variations are well correlated to the varia
tions in rainfall during flowering. Therefore showers are sup
posed to be the main distribution factor for this disease. In the 
writer’s opinion the pathogen gets entrance to the fruit through 
the fresh flowers. This conclusion bas heen strengthened by a 
series of observations made on plants with abnormal flowers 
which never opened. Fruits developed from inflorescences with 
all flowers remaining closed have always been found to be quite 
sound in spite of heavy rains. As a rule the basal eyelets of a 
fruit are much oftener attacked by the disease than the others. 
This fact corresponds to the theory proposed; dashing raindrops 
easily hit the entrance of the basal flowers, which sometimes are 
surrounded by small water pools. Rainfalls during the first days 
of flowering are therefore most dangerous.

5. Fruits developed within isolation bags made from parch
ment paper usually are more severely attacked than others, pos
sibly due to more favourable conditions for the growth of the 
pathogens.

6. Spraying with mercuric chloride, potassium permanganate, 
formaldehyde and dusting with flowers of sulphur did not per
ceptibly lower the percentage of attacked fruits.
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ANTECKNINGAR TILL SMÅLANDS BUSK- OCH 
BLADLAVFLORA.

AV

GUNNAR DEGELIUS.

Kunskapen om de svenska lavarnas utbredning är, som jag tidi
gare haft tillfälle framhålla, ännu mycket bristfällig, och detta 
gäller icke blott skorplavarna utan även busk- och bladlavarna. 
Att stora delar av fjällkedjan och norrländska skogslandet äro 
dåligt utforskade är mindre ägnat att förvåna, men att även stora 
delar av södra Sverige ännu förhålla sig på samma sätt är an
märkningsvärt. Icke minst gäller det de mer allmänna arterna. 
Dessa ha tidigare ofta förbisetts av de lichenologiskt intresserade, 
vilket till full evidens framgår vid studier i våra offentliga sam
lingar. Det är i själva verket omöjligt att på grundval av dessa 
senare — lika litet som av litteraturen — få en fullt säker upp
fattning om talrika arters utbredning och frekvens, hör all i 
någon mån söka råda bot härför har jag under mina ganska tal
rika resor inom olika delar av landet aldrig försummat tillfallet 
att överallt och även i förbigående insamla eller anteckna 
lavar — även de allmänna arterna! — i största möjliga utsträck
ning.

Följande förteckning över busk- och bladlavar från Småland 
endast Jönköpings och Kronobergs län — är resultatet av insam
lingar och framförallt anteckningar under ett flertal resor inom 
landskapet, särskilt under delar av somrarna 1929, 1930, 1932, 
1933 och 1934.1 Huvudändamålet med dessa resor var studier * i

1 Även skorplavar ha givetvis insamlats och antecknats, dock icke i samma 
utsträckning som busk- och bladlavar, varför de här uteslutas. —- Begreppet busk- 
oeh bladlavar är taget i samma omfattning som i Magnussons »Flora över Skan
dinaviens busk- och bladlavar» (Stockholm 1929), dock med den skillnaden, att
i föreliggande arbete även Pannaria pityrea, P. rubiginosa och Parmeliella plum
bed medtagits.
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över de oceaniska (»atlantiska») arterna bland lavarna, deras gräns
linjer, ekologiska förhållanden ni. m. Övriga lichenologiska an
teckningar ha tillkommit mer i förbigående och äro närmast att 
betrakta som en biprodukt vid sidan av det egentliga arbetet. 
Någon fullständighet kunna de därför givetvis icke göra anspråk 
på varken med hänsyn till art- eller lokalantal (det senare i för
hållande till antalet besökta socknar). De torde dock i stort sett 
lämna en rätt god bild av de olika arternas utbredning och fre
kvens inom området. Jag vill här dock påpeka, att de lokaler, 
som särskilt undersökts, äro löv- eller biandskogsklädda berg
sluttningar och fuktiga hagmarker ävensom kyrkogårdar. Övriga 
ståndortstyper — mossar, barrskogar, hällmarker, stengärdesgårdar 
etc. — ha endast mer i förbigående undersökts (därför äro lokaler 
för t. ex. Gijropliorae dåligt företrädda). Trots anteckningarnas 
fragmentariska karaktär anser jag emellertid, att de äro av så pass 
stort värde, att en publicering av desamma är motiverad. Det 
förhåller sig nämligen så, att större delen av Småland just tillhör 
de områden av södra Sverige, som äro föga kända i lichenologiskt 
hänseende.

Tidigare arbeten rörande Smålands lavflora äro mycket fåtaliga, 
ja, om hänsyn tages till uteslutande lichenologiska, fin
nes intet (med undantag för Kalmar län). De förnämsta bi
dragen träffas nämligen i avhandlingar, som beröra växtvärlden 
över huvud taget inom en trakt, och, som vanligen då är fallet, 
äro meddelandena om lavar m. el. m. knapphändiga eller ofull
ständiga. Ett undantag härifrån utgör Elias F'ries’ »Stirpes agri 
Femsionensis» (Lund 1825—1827), tryckt som en serie disserta- 
tionsavhandlingar. Dessa innehålla en förteckning på alla inom 
Femsjö socken i sydvästra Småland funna växter. Lavlistan grun
dar sig på ingående studier och innehåller icke mindre än c. 300 
olika arter (enl. nutida begränsning).1 Bland mer märkliga här 
omtalade busk- och bladlavar kunna nämnas Alectoria thrausta, 
Letharia vulpina, Lobaria laetevirens, Pannaria rubiginosa, Sticta 
silvatica och den för landet nya St. limbata (betr. denna senare 
se Degelius i Bot. Not. 1932, sid. 285).

I Bot. Not. för år 1852 lämnar Th. M. Fries i en uppsats med 
titeln »Botaniska anteckningar rörande Femsjö socken i Småland»

1 Bland dessa måste dock några utgå på grund av uppenbar felbestämning, 
såsom Verrucaria maura, V. mucosa, V. araetina, Sphaerophorus compressus, 
Cladonia sgmphgcarpia.
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ytterligare bidrag till den nämnda socknens flora. Här omtalas 
bl. a. fyndet av den för Sverige nya Parmelia pertusa (»Parmelia 
physodes var. terebrata»).

I en avhandling av år 1878, titulerad »Vegetationen på Visingsö» 
(tryckt i Bih. till K. V. A:s Handl., Bd 5, N:o 7), giver J. E. Zet- 
terstedt en lista även på lavar, som av honom anträffats på 
Visingsö. Ett 100-tal arter nämnas, varav ungefär hälften äro 
busk- och bladlavar. Bland mer sällsynta arter kunna nämnas 
Leptogiam plicatile och Physcia muscigena.1

Från inre Småland finnas tvenne bidrag, vilka båda huvudsak
ligen beröra Almesåkra-platån. Det är J. E. Zetterstedts avhandling 
av år 1867 »Om vegetationen i de högländtaste trakterna af Små
land» (tryckt i K. V. A:s Handl., Bd 6, N:o 2) och P. G. E. Theo- 
rins av år 1892 »Några lafväxtställen» (tryckt i Bot. Not. för år 
1892). I den förstnämnda avhandlingen, som är resultatet av en 
av förf. år 1865 företagen resa, omnämnas ett 90-tal lavarter från 
Almesåkra-platån, därav c. 60 busk- och bladlavar, samt 9 från 
Taberg, de flesta busk- och bladlavar. I Theorins arbete finnes 
ett flertal lavar omtalade från Småland (jämte Bohuslän och Göte
borgstrakten). Av busk- och bladlavar nämnas dock endast 9 ar
ter, varav ingen mer anmärkningsvärd.

Jag vill för fullständighetens skull lämna en förteckning på de 
busk- och bladlavar, som i litteraturen — och främst då i de 
ovan anförda arbetena — finnas angivna för Småland, men vilka 
icke äro anförda i den kommande förteckningen. De äro (så vitt 
icke annat anmärkes, träffas uppgifterna i de ovan citerade arbe
tena):

Cetraria juniperina (Småland utan närmare lokal, enl. Tu. M. 
Fries’ Lieh. Scand. sid. 104), Cladonia caespiticia (Femsjö enl. 1. c. 
sid. 77), Cl. decorticata (Vrå enl. Tolf i Sv. Mosskulturför. Tidskr. 
1897 sid. 153; tvivelakt. bestämn.), Cl delicata (Femsjö enl. Tu. 
M. Fries 1. c. sid. 78), Cl. strepsilis (Femsjö), Collema cheileum (d:o),
C. furvum (d:o), Leptogiam cyanescens (d:o), L. plicatile (Visingsö), 
Letharia vulpina [Femsjö, Ås; enl. uppgift i »Kronobergs läns 
Naturvetenskapliga Förening 1924—1933» (Växjö 1934) även funnen 
vid Örsled i Bergunda och vid Granhults ödekyrka], Lobaria laete- 
uirens (Femsjö), Peltigera lepidophora (Taberg och Nässjö, se när
mare Degelius i Bot. Not. 1929 sid. 256), P. venosa (Taberg, Malm

Den här anförda »Ph. obscura» är säkerligen Ph. orbicularis.
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bäck), Phijscia muscigena (Visingsö), Sphaerophorus fragilis (Femsjö), 
Stereocanlon evolution (d:o enl. Th. M. Fries’ Lieh. Scand. sid. 46), 
Sticta limbata (d:o, se närmare Degelius i Bot. Not. 1932 sid. 285), 
Umbilicaria murina (Småland utan närmare lokal, jfr Degelius i 
Bot. Not. 1932 sid. 282), Usnea longissima (Agunnaryd, se närmare 
Ahlner i Sv. Bot. Tidskr. 1931 sid. 409).

Jag vill slutligen i förbigående nämna, all det ej heller för 
Kalmar län-delen finnes mycket i litteraturen. De viktigaste bi
dragen äro: G. E. Du Rietz’ arbeten »Lichenologiska anteckningar 
från östra Småland» (Sv. Bot. Tidskr. 1915; berör Oskarshamns- 
trakten) och »Die Hauptzüge der Vegetation der Insel Jungfrun» 
(Sv. Bot. Tidskr. 1925), vidare Hernfrid Wittes »Om vegetationen 
på ön Städsholmen i Västerviks skärgård» (Bot. Not. 1930) och 
G. O. Malmes »Lavfloran i Norra Kvills nationalpark» (K. V. A:s 
Skrifter i Naturskyddsärenden, N:r 24, 1933). I dessa skrifter an
föras en del arter, som saknas eller åtminstone ej ännu anträffats 
i andra delar av Småland och vilka därför kunna anses ha ett 
visst intresse i detta sammanhang. Några (*) ha även välvilligt 
meddelats mig muntligen av prof. Du Rietz. Förteckningen upp
tager följande 12 arter:

Anaptgchia fusca (Jungfrun, Oskarshamn, Städsholmen), Cetraria 
commixta (N. Kvill, ’Mungfrun), Cladonia subcervicornis (Jungfrun), 
Nephroma aretieum (dm)1, Parmelia encausta (d:o), P. pubescens (*d:o), 
Phgscia leplalea (*d:o)1 2, Ramalina polgmorpha (Städsholmen), It. 
siliquosa (= seopulorum, Jungfrun), It. subfarinacea (Oskarshamn), 
Umbilicaria hirsuta (*Jungfrun), U. spodochroa (d:o). — Av dessa arter 
äro följande rena kust- eller havsstrandlavar och kunna därför 
knappast väntas att bli påträffade i det egentliga Småland: An
aptgchia fusca, Cladonia subcervicornis, Parmelia pubescens (kustlav 
endast i södra Sverige), Ramalina siliquosa, R. subfarinacea och 
Umbilicaria spodochroa. Övriga arter kunna väntas även innanför 
kusten.

Uppgifter från Småland för enstaka arter träffas i olika ar
beten av Acharius, Elias och Th. M. Fries, Malme, Du Rietz, 
Greta Sehnander-Du Rietz, Osvald (Komosse), Magnusson, Ron. 
Tolf, P. F. Scholander, Degelius m. fl. författare.

1 Även funnen på Almesåkra-platån av G. Haglund men ännu ej publicerad 
därifrån.

2 Den av Du Rietz fran Oskarshamn uppgivna »Ph. melops» är enl. meddelande 
av förf. Ph. caesia.
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Under mina egna resor har jag besökt alla delar av egentliga 
Småland. De tätast besökta trakterna äro de västra och mellersta. 
I Almesåkra-området har jag haft tillfälle att tvenne gånger — 
1925 och 1933 — exkurrera i sällskap med detta områdes grund- 
lige kännare med. kand. Gustaf Haglund. I efterföljande förteck
ning har jag härifrån dock endast medtagit några få mer säll
synta arter, som jag själv anträffade under dessa exkursioner. 
Övriga anteckningar komma inom närmaste tiden att publiceras 
av G. Haglund, vilken under en följd av år utforskat Almesåkra- 
platån även med hänsyn till dess lavflora och därifrån hopbragt 
betydande samlingar och anteckningar.

Från följande 107 av mig besökta socknar resp. städer finnas 
uppgifter i efterföljande artlista (från de med en asterisk försedda 
Socknarna äro endast några få arter antecknade):

Algutsboda, *Almesåkra, Almundsryd, Alseda, Anderstorp, Ane- 
boda, Angerdshestra, Annerstad, Asa, Barnarp, *Berg, Bolmsö, Bons- 
torp, Bottnaryd, Bredaryd, Burseryd, Byarum, Båraryd, *Dannäs, 
Dädesjö, Ekeberga, *Eksjö, Femsjö, Forsheda, Fryele, Färgaryd, 
Gnosjö, Gränna, Gällaryd, Göteryd, Hagshult, Hinneryd, *Hult, Här- 
lunda, Ingatorp, Jälluntofta, Järstorp, Jät, Karlstorp, Korsberga, 
Kråkshult, Kulltorp, Kållerstad, Kånna, Kärda, Ivävsjö, *Lanna- 
skcde, Lenhovda, *LidhuIt, Linneryd, Ljuder, Långaryd, *Malmbäck, 
Mistelås, Moheda, N. Hestra, N. Ljunga, N. Sandsjö, *N. Solberga,
N. Unnaryd, Nottebäck, Nye, *Nässjö, Pjätteryd, Ramkvilla, Reftele, 
Rogberga, Rydaholm, Ryssby, Sandseryd, *Sandvik, Sjösås, Skatelöv, 
Skede, Skärstad, Slätthög, Stenbrohult, Stengårdshult, *Svennarum,
S. Hestra, S. Sandsjö, S. Unnaryd, Tannåker, Tjureda, Tofteryd, 
Torpa, Torskinge, Urshult, Vetlanda, Villstad, Vireda, Vittaryd, 
*Vrå, Våxtorp, Värnamo, *Växsjö stad, Åker, Ås, Aseda, Åsen
höga, Älghult, Älmeboda, Älmhult, Ödestuga, Öggestorp, Ökna, 
Öreryd.

Jag har emellertid även haft förmånen att få genomgå av kand. 
Rolf Santesson, Trollhättan, år 1933 gjorda samlingar och an
teckningar från socknarna Aneboda, Berg, Hjortsberga, Moheda, 
Slätthög m. fl. Några lokaler, anträffade av lektor J. A. Z. Brun
din, Växjö (från åren 1930—1931), civilingenjör fil. mag. Bertil 
Hedvall, Lilla Edet (från år 1929), och agronom D. Gaunitz, 
Korsberga (från år 1927), finnas även medtagna. De socknar, som 
härigenom tillkomma med uppgifter, äro:
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*Gårdsby, Hjortsberga, *Hjälmseryd, *Hultsjö, *Månsarp, *Tolg, 
*Vrigstad.

174 arter omnämnas i förteckningen. För verkligt allmänna 
arter angivas endast sockennamn.1 Så vitt icke annat anföres, äro 
lavarna fertila (c. ap.). Förkortningen R. S. = Rolf Santesson, 
D. G. = D. Gaunitz, .1. R. = J. A. Z. Brundin, R. II. = Bertil Hed
vall. Då icke annat anmärkes, äro fynden gjorda av mig själv.

På någon närmare växtgeografisk granskning av Småland med 
hänsyn till dess lavflora skall jag icke ingå. Jag vill dock — 
innan jag övergår till artförteckningen — göra några korta påpe
kanden.

Småland utgör en växtgeografiskt mycket viktig del av södra 
Sverige, enär den betydelsefulla gränslinjen mellan de båda av 
Engler urskilda växtgeografiska provinserna subatlanticum 
och medelbalticum förlöper genom nämnda landskap. Denna 
gränslinje påpekades i grova drag redan av Wahlenberg. Senare 
har den varit föremål för ingående behandling av framförallt 
Hård av Segerstad, Sterner och Granlund, vilka dock icke äro ense 
om, hur den i detalj skall dragas. — Även i fråga om lavarnas ut
bredning gör sig en dylik gränslinje i Småland starkt gällande. 
Jag skall här icke närmare ingå på denna sak, enär jag inom 
närmaste tiden i ett annat och större arbete får tillfälle att mer 
utförligt behandla densamma. Jag vill blott nämna, att de rent 
oceaniska arterna, som anträffats inom landskapet — Alectoria bi- 
color, Cladonia strepsilis, Leptogium cyanescens, Lobaria amplissima, 
L. laetevirens, Nephroma lusitanicum, Pannaria pityrea, P. rnbigi- 
nosa, Parmeliella plumbea, Sticta fuliginosa, S. limbata och S. sil- 
vatica — i stort sett synas bundna till områdena väster om Lagan 
samt till Almesåkra-platån (i varje fall äro de mycket sällsynta 
utanför). Detta område utmärkes emellertid icke blott av före
komsten av dessa oceaniska arter utan även därigenom, att vissa 
andra, icke rent västliga arter, vilka förekomma inom hela Små
land, visa en stark ökning i frekvens inom detsamma. Så för

1 Jag anser det absolut nödvändigt att även för en art, som uppenbarligen är 
allmän inom hela området, angiva alla de socknar, inom vilka den anträffats. 
Detta med hänsyn till en eventuell kartläggning enligt prickmetoden, den mest 
exakta metod, som finnes. Att vidare angiva olika iakttagna lokaler inom en 
socken är däremot för dessa allmänna arter ogörligt och för övrigt onödigt.
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hålla sig framförallt följande arter: Collema vespertilio, Leptogium 
saturninum, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Peltigera praetextata 
och P. scutata.

Under det att således västra Småland är väl karakteriserat genom 
förekomsten av flera arter, som för övrigt inom landskapet saknas 
eller visa en minskad frekvens, är ett motsvarande förhållande icke 
fallet med östra Småland (undantagandes Kalmar län). Visserligen 
äro några arter hittills endast funna inom östra delen av området, 
men det är då fråga om mycket sällsynta arter, som icke kunna 
tagas med i räkningen. Möjligen kommer dock Alectoria nidulifera 
att visa sig vara av intresse i detta sammanhang, när dess utbred
ning blir närmare klarlagd. — Ovan ha påpekats flera arter, som 
anträffats inom Kalmar län-delen, men som hittills icke påvisats 
för det egentliga Småland. Hälften av dessa är dock rena kust
arter.

Småland är tämligen rikt på nordliga arter. Nordliga eller 
delvis svagt alpina äro följande 25 arter: Cetraria fahhmensis, 
C. juniperina, C. nivalis, Cladonia alpicola, Cl. bacilli for mis, Cl. 
bellidiflora, Cl. carneola, Cl. crispata, Cl. cyanipes, Cl. decorticata 
(förekomsten osäker), Cl. Delessertii, Nephroma aretieum, N. laevi- 
gatum, Parmelia centrifuga. P. olivacea, P. stggia, Parmeliopsis hy
peropia, Peltigera lepidophora, P. seabrosa, P. venosa, Phgscia ciliata, 
Ph. endococcina, Umbilicaria cylindrica, U. hyperborea och U. pro- 
boscidea.

De i Skandinavien nordöstliga arterna äro företrädda av: 
Alectoria Fremontii, A. nidulifera, A. sarmentosa, A. thrausta och 
Usnea longissima. De äro — i likhet med de nordliga arterna — 
m. el. m. sällsynta inom området.

Som särskilt intressanta ur växtgeografisk synpunkt vill jag be
teckna följande fynd, som gjorts under mina egna resor i Små
land: Alectoria Fremontii, d. nidulifera, Parmelia pertusa, Physcia 
ciliata och Ph. endococcina.

Dermatocarpon (Eschw.) Th. Fr.

D. aquatieum (Weiss) Zahlbr. — Nye: i ån vid sjön väster om Värnen; 
Skede: Rösaberg, i ån vid fabriken. På båda lokalerna tämligen riklig 
i översvämningsbältet.

D. Bachmannii Anders. — Aneboda: strandblock i övre delen av subli-
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toralen och nedre eulitoralen i hela norra Stråken (R. S.); Skede: Rösa- 
berg, riklig i översvämningsbältet vid ån.

D. miniatum (L.) Mann. — Sandseryd: Norrahammar, ostsidan av Nypon- 
kullen.

Sphaerophorus Pers.
S. globosns (Huds.) Vain. — Algutsboda; Aneboda; Burseryd; Femsjö; Fors- 

heda; Gränna; Hagshult; Hult; Jälluntofta; Ivållerstad; Kävsjö; Ljuder; 
Långaryd; Pjätteryd; Reftele; Ryssby; Slätthög; Stenbrohult; S. Sandsjö; 
S. Unnaryd; Torskinge; Vittaryd; Älmeboda; Älmhult; Ökna. Icke säll
synt på skuggiga klippväggar, därifrån ibland övergående på bark. 
C. ap. eller steril.

Collema (Wigg.) Zahlbr.
C. rupestre (Sw.) Rabenh. — Sandseryd: Norrahammar, klippa i Nypon- 

kullens ostsluttning. Steril.
C. vespertilio (Lightf.) Hoffm.—Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Bons- 

torp; Gnosjö; Gällaryd; Hultsjö (R. S.); Korsberga (D. G.); Kråkshult; 
Kävsjö; N. Sandsjö; Ramkvilla; Sandseryd; Sjösås; Skede; Stengårds- 
hult; S. Hestra; Villstad; Åker; Åsenhöga; Ödestuga. Tämligen allmän 
på asp i västra delen av området, i östra delen sällsyntare.

Leptogium (S. Gray) Zahlbr.
L. lichenoides (L.) Zahlbr. — Ingatorp: strax öster om byn, mossig berg

vägg; Ramkvilla: Hallsnäs, mossig bergvägg; Sandseryd: Norrahammar, 
Nyponkullen, ask i ostsluttningen; S. Unnaryd: Rangelsbo, gammal 
mossig bok; Villstad: vid Ilarsjön, mossig klippa. Endast sedd steril.

L. saturninum (Dicks.) Nyl. — Berg (R. S.); Burseryd; Dannäs; Färgaryd; 
Gnosjö; Kävsjö; N. Hestra; N. Sandsjö; Ramkvilla; Reftele; Sjösås; Skede; 
Villstad; Vrigstad (R. S.); Ödestuga; Öreryd. Tämligen allmän på asp 
i västra delen av området, i östra delen sällsyntare. Endast sedd steril.

Parmeliella Müll. Arg.
P. plumbea (Lightf.) Müll. Arg. — Angerdshestra: söder om Tubbebo; Bons- 

torp: Mosshult; Gnosjö: Häreryds bruk; Ilinneryd: en km norr om 
kyrkan; Jälluntofta: mellan Gethult och Tanshult; Kulltorp: Bränne- 
hylte; Kållerstad: mellan Hult och kyrkan; Kävsjö: Slungsås och mellan 
Slungsås och Mjogaryd samt vid Ilillerstorp; Långaryd: strax söder om 
St. Rya; Malmbäck: Holgärdsbygget; Reftele: Aspdungen och Vä; Sandse
ryd: Nyponkullen vid Norrahammar; Stengårdshult: söder om Lillesjön 
och vid JTanhult; S. Hestra: söder om Prippebo; S. Unnaryd: nära byn 
vid Vägen till Långaryd; Torpa: strax söder om kyrkan; Torskinge: 
Gummarp; Villstad: Käfset; Ås: norr om Svanaholm; Åsenhöga: en km 
norr om kyrkan. Huvudsakligen på asp på skuggiga och fuktiga lokaler, 
såsom nordsluttningar, något försumpade hagmarker o. dyl.

Pannaria Del.
P. pityrea (DC.) Degel. [syn. P. coeruleobadia (Schleich.) Mass., P, conoplea 

(Pers.) Bory; jfr Degelius (Nilsson) i Bot. Not. 1929, sid. 104], — Ilinneryd:
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en km norr om kyrkan; Ingatorp: branta bergväggar vid vägen strax 
öster om byn (här förut insamlad av G. Haglund); Kållerstad: Hult, 
flera ställen; Sandseryd: Nyponkullen vid Norrahammar; S. Unnaryd: 
Rangelsbo och norr om Ilesslehult samt söder om Södergård; Villstad: 
Käfset. Huvudsakligen på asp på liknande lokaler som föregående art. 
Vanligen tämligen sparsam (på Ingatorps-lokalen dock mycket riklig). 
Endast sedd steril inom området.

P. rubiginosa (Thunb.) Del. — Kållerstad: vid vägen mellan kyrkan och 
Anestorp, mycket riklig; Reftele: Vä, riklig; S. Hestra: söder om Prippebo, 
sparsam; Villstad: Käfset, ett enda exemplar. På asp på liknande lo
kaler som föregående två arter och vanligen tillsammans med dessa.

Lobaria (Schreb.) Zahlbr.
L. amplissima (Scop.) Forss. — Femsjö: norr om Hallaböke, delvis täckande 

basen av en medelstor bok i kanten av ett bokhult [tidigare känd från 
andra lokaler i Femsjö (E. Fries)]; S. Unnaryd: Rangelsbo, sparsam på 
gammal bok vid vägen (här först tagen av Greta Sernander-Du Rietz 
1926). På båda dessa lokaler steril men med cephalodier.

L. pulmonaria (L.) Hoffm. — Aneboda; Asa; Bonstorp; Burseryd; Dannäs; 
Femsjö; Gnosjö; Gällaryd; Ilinneryd; Jälluntofta; Kulltorp; Kållerstad; 
Kärda; Kävsjö; Långaryd; Mistelås; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nye; Ram- 
kvilla; Reftele; Sandseryd; Sandvik; Stengårdsliult; S. Hestra; S. Unna
ryd; Villstad; Vittaryd; Ås; Åsenhöga; Älmeboda; Älmhult; Ökna; Öre- 
ryd. Allmän i lövskogstrakter, särskilt i västra Småland, och speciellt 
på lövträd (asp, rönn, lind, bok, ek m. m.) i skuggigt läge; stundom även 
på klippor. Sällsynt c. ap. På Nyponkullen i Sandseryd anträffades en 
form med starkt pruinös bålöversida.

L. scrobiculata (Scop.) Gärtn. — Aneboda; Annerstad; Asa; Bonstorp; Burse
ryd; Dannäs; Dädesjö; Forsheda; Färgaryd; Gnosjö; Gällaryd; Hagshult; 
Ilinneryd; Iljortsberga (R. S.); Hult; Ingatorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; 
Långaryd; N. Hestra; N. Unnaryd; Nottebäck; Reftele; Ryssby; Sandse
ryd; Sjösås; Skärstad; Stengårdshult; S. Hestra; S. Unnaryd; Torpa; 
Torskinge; Villstad; Våxtorp; Värnamo; Åker; Ås; Åsenhöga; Älmeboda; 
Älmhult; Öreryd. Utbredning och förekomst som föregående art men 
växer oftare än denna på klippor. Sällsynt c. ap. (Öreryd: på en asp 
nära landsvägen ej långt från gränsen till N. Unnaryd, här mycket 
riklig c. ap.).

Sticta Schreb.
S. fuliginosa (Dicks.) Ach. — Femsjö: Ilägnaklippan, sparsam på mossig 

bergvägg; Skärstad: Vistakulle (B. H.). Steril. I Uppsala-herbariet finnas 
exemplar även från Ingatorp (1888 Rob. Tolf). I Femsjö är arten tidi
gare samlad (jfr Degelius i Bot. Not. 1932, sid. 286).

S. silvatica (Huds.) Ach. — Femsjö: tillsammans med föregående art men 
betydligt rikligare. Steril. Även denna art är tidigare bekant från Fem
sjö (jfr Degelius 1. c.).
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Nephroma Ach.

N. laevigatum Ach. — Nye: bergsområdet norr om kyrkan, sparsam på 
asp i ostbranten; Svennarum: söder om Stensjö, sparsam på sälg i 
nordbrant.

N. lusitanicum Schaer. — Aneboda: Djupasand nära grottan och vid sjön 
Allgunnens sydspets (R. S.); Asa: 300 m söder om kyrkan (R. SA; Båraryd: 
Kohagen; Gnosjö: Iläreryds bruk; Hinneryd: en km norr om kyrkan; 
Kållerstad: flerstädes; Kävsjö: Slungsås och Hillerstorp; Malmbäck: 
Holgärdsbygget; Reftele: Aspdungen och Vä; Sandvik: Bäckshult; Sten- 
gårdshult: strax söder om Lillesjön; S. Hestra: söder om Prippebo; 
Torpa: söder om kyrkan; Torskinge: Gummarp. Huvudsakligen på asp 
på liknande lokaler som Parmeliella plumbea och Pannaria-arterna.

N. parile Aeh. — Algutsboda; Aneboda; Dannäs; Dädesjö; Eksjö; Färga- 
ryd; Gnosjö; Gällaryd; Hinneryd; Hjortsberga (R. S.); Hult; Ingatorp; 
Kållerstad; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Långaryd; N. Ljunga; N. Sand
sjö; Nye; Ramkvilla; Sandseryd; Sjösås; Skärstad; Slätthög (R. S.); Sten- 
brohult; S. Ilestra; S. Unnaryd; Torskinge; Villstad; Vittaryd; Värnamo; 
Åker; Ås; Älmeboda; Älmhult; Ökna; Öreryd. Allmän på lövträd, i 
synnerhet asp och rönn, samt klippor i mer fuktigt och skuggigt läge. 
Något sparsammare österut. H. o. d. c. ap.

N. resupinatnm (L.) Ach. — Sandseryd: Norrahammar, Nyponkullens ost
sluttning, på sälg; Alghult: Derugård, basen av en lönn (R. S.). Denna 
något nordliga art är en sällsynthet inom området.

Peltigera Pers.

P. aphthosa (L.) Willd. — Alseda: Ädelfors; Aneboda: ett par lokaler (R. S.); 
Bonstorp: Mosshult; Dädesjö; Ingatorp: Hjältevad;Karlstorp: vid kyrkan; 
Kärda: granskog norr om kyrkan; N. Sandsjö: norr om kyrkan; N. Unna
ryd: nära gästgivargården; Rogberga: Rydala; Slätthög: Klasentorp (R.S.); 
Älghult: Ilohultslätt; Ökna: Kvillsfors. Förefaller att vara tämligen all
män i barrskog. G. ap. eller steril. Jfr P. leucophlebia\

P. canina (L.) Willd. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Angerdshestra; Barn- 
arp; Burseryd; Byarum; Båraryd; Dädesjö; Femsjö; Forsheda; 1'ryele; 
Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; Hagshult; Hinneryd; Hjortsberga 
(R. S.); Hult; Ingatorp; Jälluntofta; Jät; Korsberga; Kållerstad; Kärda; 
Kävsjö; Lenhovda; Ljuder; Långaryd; N. Ljunga; N. Sandsjö; N. Unna
ryd; Nye; Ramkvilla; Rydaholm; Sandseryd; Sjösås; Skärstad; Stenbro- 
hult; S. Unnaryd; Tjureda; Torpa; Torskinge; Villstad; Vittaryd; Våx- 
torp; Värnamo; Åker; Aseda; Åsenhöga; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; 
Ökna; Öreryd. Allmän på sten, basen av mossiga trädstammar, på 
marken bland gräs m. m. C. ap. eller steril.

P. erumpens (Tayl.) Vain. — Aneboda: Knäppen och Ugglehult (R. S.); Barn- 
arp: kyrkogårdsmuren; Burseryd: nära stationen; Fryele: kyrkogården; 
Gränna; Kållerstad: ett par lokaler; Nye: flera lokaler; Kävsjö: Ilillers
torp; Skede: Rösaberg och Ekekull; Slätthög: Broaskog (R. S.); S. Unna
ryd: Hogård; Älghult: Ilohultslätt. På m. el. m. bar jord på vägkanter, 
stenmurar o. dyl. Antagligen icke sällsynt. I Fryele rikligt c. ap., för
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övrigt steril. De fertila exemplaren äro försedda med stora och väl 
utvecklade soredier, även i bålens periferi. Exemplaren avvika där
igenom från sådana, jag sett av P. Hazslinskgi Gyeln., vilken »art» 
enligt Scholander (Nyt Mag. f. Naturv., Bd LXXIII, 1933, sid. 37) är en 
fertil P. erumpens.

P. horizontales (Huds.) Bailing. — Ljuder: Gummeboda; Moheda: Torps 
bruk; Ramkvilla: Hallsnäs; Sandseryd: Norrahammar, Nyponkullen; 
Svennarum: söder om Stensjö; S. Sandsjö: nära kyrkan; S. Unnaryd: 
Rangelsbo; Villstad: vid Harsjön; Almeboda: S. Trällebo. På skuggiga 
bergväggar och trädbaser.

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. — Aneboda: vid kraftverket; Gränna: berget; 
Korsberga: Österkorsberga; Sjösås; Svennarum: söder om Stensjö; S. 
Sandsjö: norr om Holmahult; Villstad: höjd väster om kyrkan. C. ap. 
eller steril.

P. malacea (Ach.) Funck. — Almundsryd; Alseda; Aneboda (R. S.); Dädesjö; 
Ingatorp; Jät; N. Hestra; N. Sandsjö; Rogberga; Sandseryd; Skede; Skär
stad; Stenbrohult; S. Sandsjö; Våxtorp; Åker; Alghult; Almeboda; Älm- 
hult. Troligen tämligen allmän. C. ap. insamlad i N. Sandsjö: aspdunge 
c. en km norr om kyrkan.

P. polijdactyla (Neck.) Hoffm. — Algutsboda; Almundsryd; Aneboda; Burse- 
ryd; Forsheda; Gränna; Ilagshult; Hult; Ingatorp; Jälluntofta; Korsberga; 
Kråkshult; Kävsjö; Långaryd; Moheda (R. S.); Nottebäck; Nye; Ramkvilla; 
Sandseryd; Sjösås; Skärstad; Stenbrohult; S. Sandsjö; Torskinge; Våx
torp; Åker; Åsenhöga; Ökna; Öreryd. Tämligen allmän. Mestadels c. ap. 

P. praetextata (Fik.) Vain. — Algutsboda: Anemåla; Burseryd; Femsjö: 
Hägnen; Gnosjö: Häreryds bruk; Kärda: Herrestad; Kävsjö: Slungsås; 
Sandseryd: Nyponkullen vid Norrahammar; Slätthög: Lindhult; Sten
brohult: Lindhult; S. Unnaryd: Rangelsbo och Ilogård; Urshult: Mölle- 
kulla; Villstad: vid Harsjön och vid Käfset; Vittaryd: Vidösterns station; 
Älghult: Derugård (R. S.); Älmhult: lövskog strax norr om samhället. 
På mossiga och skuggiga klippor och trädstamsbaser. I västra delen 
av området ej sällsynt, österut sparsammare. Mestadels c. ap.

P. rnfescens (Weiss) Humb. — Algutsboda: Eriksmåla; Alseda: Ädelfors; 
Aneboda: vid vägen nära gränsen till Slätthög; Barnarp: kyrkogårds
muren; Burseryd; Gnosjö: Marås; Hinneryd: vid kyrkan; Ingatorp: kyrk
byn; Karlstorp: vid kyrkan; Korsberga: Österkorsberga; Kråkshult: Fager- 
hult; Kållerstad: Hult; Kävsjö: llillerstorp, flera lokaler; Långaryd: vid 
kyrkan; Nye: norr om kyrkan; Rogberga: Rydala; Rydaliolm: vid sta
tionen; Sandseryd: Nyponkullen vid Norrahammar; Sjösås; Skatelöv: 
(lottåsa; Skede: Rösaberg; Urshult: Möllekulla; Älghult: Ilohultslätt; 
Öggestorp: vid kyrkan; Ökna: trakten av kyrkan. På m. el. m. naken 
jord vid vägar, på stenmurar m. m., någon gång även på trädstamsbaser. 
Vanligen c. ap.

P. scabrosa Th. Fr. — Aneboda: Knäppen, nordluta vid vägen. C. ap.!
P. scatata (Dicks.) Duby. — Algutsboda; Almundsryd; Eksjö; Forsheda; 

Fryele; Färgaryd; Gnosjö; Ingatorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; Ljuder; 
Långaryd; Mistelås; Moheda (R. S.); Ramkvilla; Reftele; Sandseryd; Sand
vik; Skärstad; Slätthög; Stengårdshult; S. Hestra; S. Unnaryd; Torskinge;



Villstad; Vittaryd; Värnamo; Åseda; Älghult (R. S.); Älmeboda; Älmhult; 
Öreryd. Allmän, särskilt väster ut, på mossiga trädstammar och klip
por, helst i något skuggigt och fuktigt läge. Ej sällsynt c. ap.

P. spuria (Ach.) DC. — Aneboda: Kalvudden, sandtag (R. S.); Hinneryd: 
kyrkogårdsmuren; Långaryd: vägkant vid kyrkan; Skede: Rösaberg, 
klippor vid ån; Urshult: Möllekulla.

Cladonia (Hill.) Vain, 
a) Cladina (Nyi.) Vain.

CL alpestris (L.) Rabenh. — Bottnaryd: Dumme mosse; Ingatorp: Hjältevad, 
tallskog; Moheda: Vångsnäsmossen, tuvor på mossplanet (R. S.); Kråks- 
hult: Kyrkoryd, barrblandskog; N. Unnaryd: barrblandskog vid byn. 
Uppträder vanligen tämligen sparsamt. Steril.

Cl. condensata (Fik.) Coem. — Fryele: berg i barrblandskog vid landsvägen 
strax söder om Hemmershult; Älmeboda: S. Trällebo, berg' i blandskog 
vid landsvägen. Icke i större mängd å någondera lokalen. Steril.

Cl. impexa Harm. — Bottnaryd: Dumme mosse; Forsheda: hagmark söder 
om kyrkan. Steril. — Var. spumosa Fik.: Iljälmseryd: Värnäsmossen 
(R. S.); N. Ljunga: Ljungamossen. I höljor. Steril.

Cl. milis Sandst. — Algutsboda; Alseda; Bottnaryd; Byarum; Ekeberga; 
Fryele; Ilagshult; Ingatorp; Järstorp; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; 
Kärda; Linneryd; Långaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Rogberga; 
Sandseryd; Skede; Svennarum; S. Sandsjö; Vetlanda; Åker; Älghult; 
Älmeboda; Älmhult; Ökna. Allmän. Ej sedd c. ap.

Cl. rangiferina (L.) Web. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; 
Angerdshestra; Bonstorp; Bottnaryd; Burseryd; Byarum; Ekeberga; 
Fryele; Gränna; Gällaryd; Ilagshult; Hinneryd; Ingatorp; Järstorp; 
Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kärda; Kävsjö; Ljuder; N. Hestra; 
N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Rogberga; Sandseryd; Sjösås; 
Skede; Skärstad; Slätthög; S. Sandsjö; Åker; Åsenhöga; Älghult; Älme
boda; Älmhult; Ökna. Allmän. Någon gång c. ap.

Cl. silvatica (L.) Iloffm. em. Sandst. — Angerdshestra: Tubbebo; Bottnaryd: 
Dumme mosse; Fryele: Hemmershult; Långaryd: norr om Nissaryd; 
Malmbäck: mellan Hallen och Holgärdsbygget; Reftele: strax söder om 
samhället; Rogberga: Rydala; S. Unnaryd: llogård; Villstad: aspsluttning 
strax väster om kyrkan; Älmeboda: S. Trällebo. Sällsyntare än Cl. mitis. 
Ej sedd c. ap. Cl. silvatica coll. har jag antecknat från: Almundsryd; 
Burseryd; Dädesjö; Moheda; N. Unnaryd; Sjösås; Skärstad; Slätthög; 
Vittaryd; Värnamo.

Cl. tennis (Fik.) Harm. — Algutsboda: Anemåla; Kållerstad: Hult; Slätthög: 
Broaskogsmossen (R. S.); S. Unnaryd: Hogård. Ehuru säkerligen förbi
sedd på många ställen torde den dock vara tämligen sällsynt. Steril.

b) Pycnothelia Ach.
Cl. papillaria (Ehrh.) Hoffm. — Sjösås: på en vägskärning genom mindre 

ljunghed vid Lillsjöns nordvästsida. Steril. Denna art synes vara 
mycket sällsynt i inre delarna av landet; dess egentliga utbredning 
faller inom kustområdena.
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c) Cenomyce (Ach.) Th. Fr.

CI. alcicornis (Lightf.) Flk. — Skärstad: Vistakulle (B. II.). Steril. Synes 
vara en stor sällsynthet inom området.

CL alpicola (Fw) Vain. — Algutsboda: Eriksmåla, sparsam på berg vid 
vägen; Aneboda: Lamenmossen, randen, och Djupasand, mossigt klipp
block (R. S.). På den sistnämnda lokalen c. ap. Synes vara sällsynt 
inom området.

Cl. bacillaris Nyl. — Fryele: mossen norr om Hemmershult, torr del vid 
vägen; Gårdsby (J. B.); Moheda: Vångsnäsmossen, tuvor på mossplanet 
(R. S.); Slätthög: Broaskogsmossen, tuva på mossplanet (R. S.).

Cl. bacilliformis (Nyl.) Vain. — Malmbäck: Grimstorp, stubbe i barrbland
skog; Skede: Rösaberg, på en träplanka vid ån vid fabriken; Tannåker: 
strax söder om Skällandsö, stubbe i barrblandskog. Överallt sparsam 
och steril.

Cl. bellidiflora (Ach.) Schaer. — Fryele: riklig på berg i barrskog vid vägen 
strax söder om Hemmershult; Hult: Skurugata; Malmbäck: mellan Hal
len och Holgärdsbygget, ett par ställen i risrik granskog. På alla loka
lerna väl utvecklad och c. ap.

Cl. botrytes (Hag.) Willd. — Algutsboda; Alseda; Aneboda (R. S.); Byarum; 
Dädesjö; Ekeberga; Hagshult; Ingatorp; Järstorp; Karlstorp; Kråkshult; 
Lenhovda; Skede; Skärstad; S. Sandsjö; Tannåker; Vittaryd; Ökna. 
Mestadels allmän i barrskogstrakter.

Cl. cariosa (Ach.) Spreng. — Skede: Rösaberg, riklig på klippor vid ån; 
Skärstad: Vistakulle (B. II.). På den förstnämnda lokalen mycket spar
samt c. ap.

Cl. carneola Fr. — Bonstorp: Mosshult; Ingatorp: Hjältevad, stubbe i tall
skog; N. Unnaryd: granskog vid byn. Steril.

Cl. cenotea (Ach.) Schaer. — Alseda; Aneboda; Bonstorp; Burseryd; Byarum; 
Ekeberga; Fryele; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Ingatorp; Järstorp; Jät; 
Karlstorp; Kulltorp; Kärda; Moheda; N. Unnaryd; Nye; Ramkvilla; 
Sjösås; Skede; S. Sandsjö; Tannåker; Vittaryd. Tämligen allmän, spe
ciellt i barrskog. Sällsynt c. ap. (Kärda: Ilerrestad, på björk).

Cl. coccifera (L.) Willd. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; 
Femsjö; Forsheda; Fryele; Gränna; Hagshult; Ingatorp; Karlstorp; 
Långaryd; N. Ljunga; Nye; Rogberga; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skär
stad; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Urshult; Våxtorp; Värnamo; Ås; Älghult; 
Älmeboda; Ökna; Öreryd. Allmän. Ofta c. ap. Huvudsakligen var. 
pleurota (Flk.) Schaer.

Cl. cornuta (L.) Schaer. — Algutsboda; Alseda; Angerdshestra; Bonstorp; 
Burseryd; Fryele; Gnosjö; Hagshult; Ingatorp; Järstorp; Korsberga 
(D. G.); Kållerstad; Linneryd; Långaryd; Mistelås; Moheda; N. Sandsjö; 
N. Unnaryd; Nottebäck; Ramkvilla; Rogberga; Sandseryd; Skede; Skär
stad; Slätthög; S. Sandsjö; Tannåker; Tjureda; Vittaryd; Våxtorp; 
Värnamo; Åsenhöga; Älghult; Ökna. Allmän. Steril.

Cl. cornutoradiata (Coem.) Zopf. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Ane
boda; Angerdshestra; Annerstad; Bonstorp; Burseryd; Dädesjö; Eke
berga; Femsjö; Fryele; Färgaryd; Gällaryd; Ilärlunda; Korsberga; Kråks-
28 — 34466. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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hult; Kållerstad; Kärda; Linneryd; Ljuder; Långaryd; N. Ilestra; N. 
Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Rydaholm; Sandseryd; 
Sjösås; Skede; Skärstad; S. Sandsjö; Torpa; Vetlanda; Värnamo; Åsen
höga; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ökna. Tämligen allmän på lav- 
och mossklädda stenar i mer solöppet läge, på naken jord vid vägar 
o. dyl. Sällsynt c. ap. (Älghult: Ilohultslätt).

Cl. crispata (Ach.) Fw. — Aneboda (R. S.); Asa: bergssluttningen sydväst om 
Asa gård [var. dilacerata (Schaer.) Malbr.j; Dädesjö: Drettinge; Järstorp: 
vid Dumme mosse [var. infundibulifera (Schaer.) Vain.]; Korsberga: Trane- 
ryd (D. G.); Kulltorp: mossen nordost om Aggarp [var. virgata (Ach.) 
Vain.]; Malmbäck: mellan Hallen och Ilolgärdsbygget (var. dilacerata); 
Nye: väster om Värnen; Skede: Rösaberg (var. dilacerata, var. virgata); 
Slätthög: Broaskogsmossen (R. S); Värnamo: Östhorja (närmast var. in- 
fandibiilifera).

Cl. cyanipes (Sommerf.) Vain. — Bottnaryd: Jära, sten i betesmark; Fryele: 
mossen norr om Hemmershult, riklig; Gårdsby (J. B.); Kulltorp: mossen 
nordost om Aggarp, utdikad del; Lenhovda: söder om Vägershult, sten 
i granskogsbryn; Moheda: Vångsnäsmossen (R. S.); N. Ljunga: Ljunga- 
mossen; Slätthög: Broaskogsmossen; Vrå: mosse mellan Hilleshult och 
Glamshult; Värnamo: Östhorja, stenmur. Förekommer vanligen icke i 
större mängd. Endast sedd steril.

Cl. deformis Hoffm. — Algutsboda; Alseda; Bonstorp; Bottnaryd; Ekeberga; 
Fryele; Ingatorp;Karlstorp;Korsberga (1). G.);Kulltorp;Kärda; N. Ilestra; 
N. Unnaryd; Rogberga; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög; Tannåker; 
Vittaryd; Växjö; Älmeboda. Icke sällsynt i barrskog och på utdikade 
mossar. Oftast steril.

Cl. degenerans (Fik.) Spreng. — Algutsboda: Eriksmåla; Aneboda: Gyvik 
och öster om Lamenmossen (R. S.); Ingatorp: kyrkbyn; Järstorp: vid 
Dumme mosse; Kärda: barrskog norr om kyrkan; Linneryd: Bro; Moheda: 
Torps bruk; N. Sandsjö: aspdunge norr om kyrkan; Nye: flerstädes; 
Skede: Rösaberg; Åker: nära kyrkan; Älghult: Ilohultslätt. Knappast 
sällsynt. Vanligen c. ap. Mångformig.

Cl. Delessertii (Nyl.) Vain.—Fryele: mossen norr om Hemmershult; Iljälmse- 
ryd: Värnäsmossen (R. S.); Slätthög: Broaskogsmossen. I böljor. Steril.

Cl. digitata Schaer. — Algutsboda; Aneboda; Asa; Bottnaryd; Burseryd; 
Byarum; Dädesjö; Ekeberga; Fryele; Gällaryd; Ingatorp; Järstorp; Karls
torp; Kråkshult; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Långaryd; N. Unnaryd; Notte
bäck; Nye; Sandseryd; Sjösås; Skede; Vittaryd; Växjö; Ökna; Öreryd. 
Tämligen allmän på stubbar, torvdikesväggar m. m. Vanligen steril.

Cl. fimbriata (L.) Fr. em. Sandst. [syn. Cl. flmbriata var. simplex (Weiss) 
Fw f. minor (Hag.) Vain.]. — Algutsboda; Bonstorp; Bottnaryd; Byarum; 
Ekeberga; Fryele; Färgaryd; Jät; Korsberga; Kråkshult; Kulltorp; Kåller
stad; Ivånna; Kärda; Lenhovda; Linneryd; Långaryd; N. Unnaryd; Notte
bäck; Nye; Reftele; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög; Sten- 
brohult; S. Unnaryd; Villstad; Vittaryd; Våxtorp; Växjö; Älmeboda; 
Öreryd. Allmän på trädstammar, stubbar, mossiga stenar m. m. Van
ligen steril.

Cl.flabelliformis(Fik.) Vain. — Bottnaryd: Gunnillaberg, stubbe; Gårdsby(J.B.);
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Hult: Skurugata, flerstädes; Jälluntofta: Tanshult, stubbe i bokskog vid 
vägen; Kärda: Herrestad, klippa i lövskog vid gården; Malmbäck: Hol- 
gärdsbygget, mossiga bergväggar i nordbrant; Svennarum: söder om Sten- 
sjö, stubbe; S. Sandsjö: Holmahult, stengärdesgård; Torpa: strax norr om 
kyrkan ;Älmeboda: S. Trällebo, bergväggar; Ålmhult: mossig sten i lövskog' 
strax norr om samhället. — Denna ytterst karakteristiska, i sydvästra Sve
rige icke sällsynta art har tidigare mycket förbisetts. Allmännast synes 
den vara utmed själva kusten, i Halland och Bohuslän, där man nästan 
allestädes anträffar den på lämpliga lokaler, d. v. s. mossiga klippväggar 
och dyl. i skuggiga, lövskogsklädda branter. Inåt landet synes den bli 
sparsammare. Ilur långt mot norr den går, är ännu oklart. I Småland 
har jag sett den c. ap. i Bottnaryd och Svennarum, för övrigt blott 
steril. Den vanligaste formen både i Småland och annorstädes i Sverige 
är var. poltjdaclyla (Fik.) Vain.

Cl. Flörkeana (Fr.) Sommerf. — Järstorp: vid Dumme mosse, stubbe; Kråks- 
hult: Kyrkoryd, stubbe; Långaryd: Esehylte; N. Ljunga: Ljungamossen, 
hölja på mossplanet (R. S.); Slätthög: Broaskogsmossen, höljor (R. S.). 
Vanligen som var. intermedia Hepp.

Cl. furcata (Huds.) Schrad. — Algutsboda; Aneboda (R. S.); Byarum; Fryele; 
Göteryd; Ingatorp; Jälluntofta; Järstorp; Kållerstad; Lenhovda; Långa
ryd; Moheda; N. Unnaryd; Nye; Ramkvilla; Reftele; Sjösås; Skärstad; 
S. Sandsjö; Tjureda; Vittaryd; Älghult; Älmeboda; Älmhult. Tämligen 
allmän. Ofta c. ap. De vanligaste formerna äro var. palamaea (Ach.) 
Nyl. och var. pinnata (Fik.) Vain. Var. racemosa (Hoffm.) Fik.: Aneboda 
och Tjureda.

Cl. glauca Fik. — Algutsboda: Eriksmåla, stubbe; Aneboda: nära Lamhult; 
Berg: Röda mossen (R. S.); Bonstorp: Mosshult, sten; Ekeberga: söder 
om kyrkan, stubbe; Fryele: granskog söder om kyrkan, sten; Gårdsby 
(J.B.); Ilärlunda, mossig sten; Kållerstad: Hult, mossig sten; Malmbäck: 
söder om Stensjö; Moheda: Vångsnäsmossen (R. S.) och Torps bruk, på 
marken i barrskog; Slätthög: Broaskogsmossen; Tjureda: prästgården, 
mossig sten; Vittaryd: Vidöstern, stubbe; Älmeboda: S. Trällebo, berg
vägg. Endast sedd steril.

Cl. gracilis (L.) Willd. var. chordalis (Fik.) Schaer. — Algutsboda; Almunds- 
ryd; Aneboda; Angerdshestra; Bonstorp; Bottnaryd; Burseryd; Dädesjö; 
Ekeberga; Forsheda; Fryele; Gnosjö; Gränna; Hagshult; Ilärlunda; Jällun
tofta; Järstorp; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Linneryd; Långaryd; 
Moheda; N. Ljunga; N. Sandsjö; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; 
Ryssby; Sjösås; Skede; Skärstad; Vittaryd; Våxtorp; Åker; Älghult; 
Älmeboda; Älmhult; Ökna. Allmän.

Cl. gracilis (L.) Willd. var. dilatata (Hoffm.) Vain. — Algutsboda; Alseda; 
Aneboda (R. S.); Angerdshestra; Bottnaryd; Byarum; Dädesjö; Fryele; 
Ingatorp; Järstorp; Karlstorp; Korsberga (D. G.); Mistelås; Moheda; Nye; 
Åker. Tämligen allmän, dock sällsyntare än föregående varietet.

Cl. incrassata Fik. — Växjö: Spetsamossen, mängdvis på torvdikesväggar 
genom en björk-ljung-mosse, tillsammans med Cl. deformis, Cl. digitata, 
Cl. fimbriata och Icmadophila ericetorum. llär först anträffad av stud. 
Mårtenson. För mig påvisad av lektor Brundin. [Jfr Sv. Bot. Tidskr.
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1933 sid. 129.] Denna märkliga art är tidigare publicerad från endast fyra 
svenska lokaler: en i Östergötland, två i Ilalland och en vid Göteborg 
(jfr närmare Magnusson i Sv. Bot. Tidskr. 1925, sid. 111).

Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. — Aneboda: Kalvudden (R. S.); Tannåker: strax 
söder om Skällandsö; Vittaryd: vid Vidösterns station. På stubbar.

Cl. ochrochlora Fik. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Annerstad; Bottna- 
ryd; Byaruni; Ekeberga; Forsheda; Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Hagshult; 
Härlunda; Jät; Känna; Kärda; Kävsjö; Långaryd; Moheda; N. Unnaryd; 
Nottebäck; Nye; Nässjö; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Ryssby; Sandse- 
ryd; Skede; Skärstad; Stenbroliult; Svennarum; S. Sandsjö; S. Unnaryd; 
Tannåker; Torpa; Vetlanda; Vittaryd; Värnamo; Åker; Åseda; Älghult; 
Älmeboda; Älmbult; Ödestuga; Ökna. Allmän på mossiga stenar och 
trädstammar samt på m. el. m. murket trä. Föredrager torra lokaler. 
Sällsynt c. ap. (Värnamo: Östhorja).

Cl. pityrea (Fik.) Fr. — Kärda: Ilerrestad, sten i parken.
Cl. pyxidata (L.) Fr. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Angerdshestra; Bottna- 

ryd; Burseryd; Byarum; Dädesjö; Fryele; Gränna; Hagshult; Hinneryd; 
Härlunda; Ingatorp; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; Ivånna; 
Kävsjö; Lenhovda; Långaryd; N. Sandsjö; Nye; Ramkvilla; Reftele; 
Rogberga; Ryssby; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög; S. 
Sandsjö; S. Unnaryd; Urshult; Vittaryd; Värnamo; Åseda; Älghult; Älme- 
boda; Älmbult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna. Allmän. Ej sällsynt c. ap. 
Den vanligaste typen är var. chlorophaea Fik. — Var. neylecta (Fik.) Mass.: 
Burseryd; Rogberga; Vittaryd.

Cl. rangiformis Iloffm. — Långaryd: vägkant nära kyrkan; Vittaryd: kyrko
gården. Sällsynt inom området. Den förekommande formen tillhör 
var. pungens (Ach.) Vain. Endast sedd steril.

Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; 
Angerdshestra; Bonstorp; Bottnaryd; Femsjö; Forsheda; Fryele; Gnosjö; 
Gränna; Hagshult; Ingatorp; Järstorp; Karlstorp; Korsberga (D. G.); 
Kråkshult; Kulltorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; Ljuder; Långaryd; Mo
heda (R. S.); Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Rogberga; Ryssby; Sandseryd; 
Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög; Stenbroliult; S. Sandsjö; Urshult; Vitta
ryd; Våxtorp; Värnamo; Åker; Ås; Åsenhöga; Älmeboda; Älmhult; Ökna. 
Allmän. II. o. d. c. ap.

Cl. surrecta Fik. — Almundsryd: Ryd; Burseryd; Kävsjö: Hillerstorp. På 
stenmurar o. dyl., sällsynt. Steril.

Cl. turgida (Ehrh.) Hoffm. — Korsberga: Österkorsberga, barrblandskog; 
Moheda: Åkhult (R. S.); Sjösås: tallskogen väster om Lillsjön; Ökna: tall
skog söder om kyrkan. Synes vara tämligen sällsynt. Steril.

Cl. uncialis (L.) Web. — Algutsboda; Almundsryd; Aneboda; Bottnaryd; 
Fryele; Gränna; Hagshult; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kulltorp; 
Långaryd; Ramkvilla; Rogberga; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög(R. S.); 
Åker; Älmeboda; Älmhult. Mestadels allmän, särskilt i barrskog. Ej 
sedd c. ap.

Cl. verticillata Hoffm. — Långaryd: Esehylte; N. Solberga: Bygget; S. Sand
sjö: norr om Holmahult. Uppenbarligen sällsynt inom området. Endast 
var. evoluta Th.Fr. iakttagen.
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Stereocanlon Schreb.

S. condensation (Ach.) Hoffm. — S. Sandsjö: norrom Holmahult, sandmark 
vid vägen; Vrå: sandfält vid vägen mellan Hilleshult ocli Glamshult. 
Steril resp. c. ap.

S. coralloides Fr. — Algutsboda; Aneboda; Asa; Bonstorp; Bottnaryd; Burse- 
ryd; Dädesjö; Femsjö; Forsheda; Färgaryd; Hagshult; Hult; Ingatorp; 
Korsberga (D. G.); Kållerstad; Kävsjö; Linneryd; Ljuder; Långaryd; 
Nottebäck; Nye; Rogberga; Sandseryd; Sjösås; Skede; S. Sandsjö; S. 
Unnaryd; Tannåker; Torpa; Vittaryd; Vrigstad (R. S.); Värnamo; Aker; 
Ås; Älghult; Älmhult; Öggestorp; Ökna. Allmän på stengärdesgårdar 
o. dyl.

S. demidatnm Fik.—Femsjö: skogen nära Bastesjön. Steril. Synes vara 
mycket sällsynt inom området.

S. nanum Ach. —Ingatorp: branta bergväggar strax öster om byn; Månsarp:
Taberg, Köperyds ängar (B. II.). Steril.

S. paschale (L.) Hoffm. — Korsberga: Österkorsberga, riklig på skogsberg 
vid vägen, löst fastväxt vid stenen1; N. Unnaryd: på marken i barr
blandskog vid byn. Sparsamt c. ap. resp. steril.

S. pileatum Ach. — Aneboda: Aneboda, sten i dike (enl. R. S.); Vrå:- sand
fält vid vägen mellan Hilleshult och Glamshult. Steril.

S. tomentosum Fr.—Aneboda (R. S.); Långaryd: Nissaryd; Torpa: strax 
norr om kyrkan; Älghult: Hohultslätt. Vanligen på stengärdesgårdar. 
I Långaryd steril, förövrigt c. ap.

Umbilicaria Hoffm., Nyl. em. Frey.
IJ. cylindrica (L.) Del. — Femsjö: Mösseberget; Skede: Rösaberg, stengärdes- 

gård. Å båda lokalerna ett enda exemplar.
17. deusta (L.) Baumg. — Alseda: Ädelfors; Aneboda: flerstädes (R. S.); Bottna

ryd: Jära; Kävsjö: Slungsås; Sjösås; Skede: Rösaberg; Skärstad: Ek
holmen; Slätthög: Ilösjö (R. S.); Stengårdshult; Älghult: Hohultslätt. 
Icke allmän. Endast sedd steril.

17. erosa (Web.) Ach. — Kråkshult: Stora Kråkshult; Skede: Ekekull. På 
båda lokalerna sparsam på stengärdesgårdar.

17. hyperborea (Ach.) Hoffm. — Bottnaryd: Jära, stenblock i betesmark; 
Skede: Ekekull, stengärdesgård; S. Sandsjö: Holmahult, stengärdesgård. 
Sparsam å samtliga lokaler.

17. polyphylla (L.) Hoffm. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Bottnaryd; Breda- 
ryd; Burseryd; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Gränna; Ingatorp; 
Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; Linneryd; Långaryd; 
Mistelås; N. Ilestra; N. Sandsjö; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Rogberga; 
Rydaholm; Sjösås; Skede; S. Sandsjö; Torpa; Urshult; Vetlanda; Vitta
ryd; Värnamo; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ökna. Allmän på sten-

1 Denna från typen genom växtsättet m. m. avvikande form har jag sett 
mångenstädes i östra Småland, fast jag icke insamlat eller antecknat densamma. 
De hemförda proven från Korsberga ha bestämts av dr Magnusson.
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gärdesgårdar o. dyl. (den vanligaste arten inom släktet). Endast sedd 
steril.

U. polyrrhiza (L.) Stenh. — Korsberga: Österkorsberga; Kållerstad: Hult;
Linneryd: Bro; Ökna: nära kyrkan. Sparsam på stengärdesgårdar. Steril. 

U. proboscidea (L.) Schrad.—Aneboda: Eskås; Skede: Ekekull; Slätthög: 
Ilösjö (R. S.). På stengärdesgårdar.

U. pustulata (L.) Hoffm. — Almundsryd: Ryd; Alseda: Vagnhester, berg
väggar vid vägen söder om byn; Aneboda: strandklippor vid Stråken 
(R. S.); Gränna: berget; Korsberga: Bergön (D. G.); Rogberga: Rydala, 
bergvägg vid vägen; Slätthög': Slätthög (R. S.); Vittaryd: vid Vidösterns 
station; Ås: c. en km sydost om vägskälet vid p. 528,1, block i björk
skog. — Denna art är i Småland knappast allmän (med undantag av kust
trakterna i Kalmar län och möjligen också vid Vättern). Den uppträder 
dock överallt, där jag iakttagit den, m. el. m. rikligt. Särskilt stor och 
vacker var den i Alseda. Jag har endast sett sterila exemplar.

Candelaria Mass.
C. concolor (Dicks.) Vain. — Aneboda: Aneboda, på lönn, oxel och rönn 

(R.S.); Lenhovda: byn, på ek; Skede: Ekekull, lind vid vägen. Steril.

Parmeliopsis Nyl.
P. aleurites (Ach.) Nyl. — Aneboda: Aneboda (R. S.); Burseryd; Byarum: 

nära stationen; Gränna: berget; Hagshult; Kållerstad: Hult; Sandseryd: 
Nyponkullen vid Norrahammar; Sjösås: vid Lillsjöns nordvästända; 
Slätthög: Lindhult; S. Unnaryd: Ilogård; Åker: nära kyrkan; Älmeboda: 
S. Trällebo. Icke allmän. Iakttagen på tall, björk och framförallt 
lignum. Sällsynt c. ap. (Kållerstad: Hult, på en trägärdesgård).

P. ambigua (Wulf.) Nyl. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Angerdshestra; 
Bonstorp; Bottnaryd; Burseryd; Byarum; Ekeberga; Forsheda; Fryele; 
Gränna; Gällaryd; Ilinneryd; Järstorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråks- 
hult; Kulltorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; Linneryd; Långaryd; Mistelås; 
Moheda; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Rogberga; 
Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; Stenbrohult; Stengårds- 
hult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Vittaryd; Våxtorp; Åker; Älg- 
hult; Älmeboda; Ökna; Öreryd. Allmän på lignum, tall och björk, stun
dom även på klibbal, bok (Burseryd), sten m. m. C. ap. eller steril.

P. hyperopia Ach. — Ekeberga: söder om kyrkan, lignum; Karlstorp: öster 
om Knivshult, tallstubbe; Skede: närheten av kyrkan, tall i tallskog; 
Skärstad: Ekholmen, snittyta av en stubbe. Sparsam och steril.

Parmelia (Ach.) De Not. 
a) Hypogymnia Nyl.

P. Bitteriana Zahlbr. (syn. P. farinacea Bitter). — Aneboda: Aneboda, på björk 
(R. S.); Femsjö: trakten av Bastesjö, på tall; Gränna: berget, på tall; Kärda: 
Herrestad, på ung rönn vid gården; Linneryd: Bro, på björk och lignum; 
Mälmbäck: Röd, på trägärdesgård; Skede: Rösaberg, på lignum; Skär
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stad: Ekholmen, på lignum; Slätthög: Broaskogsmossen, på tall (R. S.); 
Tjureda: strax söder om kyrkan, på tall; Våxtorp: Bor, på klibbal. 
Steril.

P. physodes (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; Ane- 
boda; Angerdshestra; Annerstad; Asa; Barnarp; Berg; Bonstorp; Bottna- 
ryd; Burseryd; Byarum; Båraryd; Dädesjö; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; 
Fryele; Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Ilinne- 
ryd; Hjortsberga (R. S.); Hult; Härlunda; Ingatorp; Jälluntofta; Järstorp; 
Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kulltorp; Ivållerstad; Kånna; 
Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Lidhult; Linneryd; Ljuder; Långaryd; Mistelås; 
Moheda; N. Ilestra; N. Ljunga; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; 
Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; Rydaholm; Ryssby; Sandseryd; 
Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; Slätthög; Stenbrohult; Stengårdshult; 
S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Tofteryd; Torpa; Torskinge; Urshult; 
Vetlanda; Villstad; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Åker; Ås; Åseda; Åsen
höga; Älghult; Älmeboda; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän 
på barr- och lövträd, lignum, sten m. m. H. o. d. c. ap. I N. Unnaryd 
vid byn har jag samlat vacker f. elegans Anders.

P. tabulosa (Schaer.) Bitter. — Algutsboda; Aneboda (R. S.); Annerstad; Bons
torp; Bottnaryd; Ekeberga; Femsjö; Fryele; Färgaryd; Gränna; Hagshult; 
Hjortsberga (R. S.); Härlunda; Ingatorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråks
hult; Kållerstad; Kävsjö; Lidhult; Långaryd; N. Ljunga; N. Unnaryd; 
Nottebäck; Nye; Rogberga; Rydaholm; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; 
Skede; Skärstad; Stenbrohult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Urshult; Vet
landa; Vittaryd; Värnamo; Åsenhöga; Älmeboda; Öggestorp; Ökna. All
män men sparsammare än P. physodes. Förekomst som denna. Endast 
sedd steril.

P. vittata (Ach.) Röhl. — Almesåkra: Viebäck; Byarum: barrblandskog vid 
stationen; Hult: Skurugata; Långaryd: Rydö; Svennarum: nordbranter 
söder om Stensjö, tämligen allmän. På mossiga och skuggiga bergväg
gar. Endast sedd steril.

b) Menegazzia (Vain.) Zahlbr.
P. pertusa (Schrank) Schaer.—Hult: Skurugata. Sparsam och steril. Se 

närmare Degelius i Bot. Not. 1933, sid. 515.

c) Euparmelia Nyl.
P. acetabulum (Neck.) Dub. — Algutsboda: Anemåla, riklig men steril på 

gammal ask i hagmark nära gårdarna; Aneboda: N. Aneboda, ask i allén; 
Asa: Asa gård, alléträd; Reftele: Vä, landsvägsträd; S. Unnaryd: kyrko
gården, riklig på askar samt sparsam på stenmuren; Växjö: Hovslund, 
på träd vid gården; Ås: kyrkogården, på lönn ett enda c. 2 kvdm stort 
exemplar. Arten är en sällsynthet i inre Småland [jfr närmare Greta 
Sernandeu (-Du Rietz) i Sv. Bot. Tidskr. 1923 sid. 303; även här upp
gives arten från S. Unnaryds kyrkogård och från ett par lokaler i Växjö],

P. aspidota (Ach.) Röhl. — Burseryd: byn, på rönn; Byarum: Bratteborg, 
på syrén; Forsheda: strax söder om kyrkan, på asp; Korsberga: Myr
kanten (I). G.); Lenhovda: vid kyrkan, på asp; Sandseryd: Åsens egen
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dom, på lignum; Skede: Rösaberg, på asp; Skärstad: Ekholmen, på frukt
träd; Vireda: prästgården, på lönn; Älghult: Hohultslätt, på asp.

P. centrifuga (L.) Ach. — Karlstorp: öster om Knivshult, block i tallskog; 
N. Ljunga: nära gränsen till Vrigstad, block vid landsvägen; Stengårds- 
hult: vid gränsen till Åsenhöga, block vid landsvägen; Åker: Basseberg. 

P. conspersa (Ehrh.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; 
Annerstad; Bottnaryd; Burseryd; Ekeberga; Forsheda; Fryele; Färgaryd; 
Gränna; Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Ingatorp; Jät; Karlstorp; Kors
berga; Kråkshult; Kållerstad; Kävsjö; Lenhovda; Lidhult; Linneryd; 
Ljuder; Mistelås; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Rogberga; Ryda- 
holm; Sjösås; Skede; Skärstad; Stenbroliult; Stengårdshult; S. Sandsjö; 
S. Unnaryd; Tannåker; Tjureda; Torpa; Urshult; Vetlanda; Vireda; 
Vittaryd; Vrå; Våxtorp; Värnamo; Åsenhöga; Älghult; Älmeboda; Älm- 
hult; Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän på sten vid vägar, åkrar och 
gårdar. I Torpa har jag samlat arten även på lignum.

P. exasperatula Nyl. — Algutsboda; Almundsryd; Anderstorp; Aneboda; 
Burseryd; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Färgaryd; Hjortsberga (R. S.); 
Ingatorp; Jät; Karlstorp; Kråkshult; Lannaskede; Lenhovda; Linneryd; 
Långaryd; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Rydaholm; Sandseryd; Skede; 
Skärstad; Slätthög; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tofteryd; Vireda; Vittaryd; 
Våxtorp; Älghult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna. Allmän på lövträd, sär
skilt vid vägar och gårdar, icke sällan även på sten och lignum. H. o. d. 
c. ap. (Femsjö, Färgaryd, Långaryd, Nye).

P. fuliginosa (Duby) Nyl. — Algutsboda; Aneboda; Bolmsö; Bredaryd; Bur
seryd; Byarum; Fryele; Gränna; Hagshult; Ingatorp; Jät; Karlstorp; 
Kråkshult; Nottebäck; Nye; Ryssby; Sandseryd; Skede; S. Sandsjö; Tofte
ryd; Vetlanda; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Älmeboda; Öggestorp; Ökna. 
Allmän på stengärdesgårdar o. dyl.

P. fuliginosa var. laetevirens (Fw) Kickx. — Anderstorp; Aneboda; Berg; 
Bonstorp; Burseryd; Byarum; Båraryd; Femsjö; Forsheda; Gnosjö; 
Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Hjortsberga (R. S.); Härlunda; 
Jälluntofta; Jät; Karlstorp; Kållerstad; Kånna; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; 
Långaryd; N. Sandsjö; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Ryssby; Sand
seryd; Skede; Stenbroliult; Stengårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tofte
ryd; Torpa; Torskinge; Urshult; Villstad; Vittaryd; Åseda; Åsenhöga; 
Älmhult; Öggestorp; Öreryd. Allmän på lövträd, särskilt asp, rönn, ek 
och bok; stundom på sten. H. o. d. c. ap.

P. furfuracea (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 
Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Bonstorp; Bottnaryd; Burseryd; 
Byarum; Båraryd; Dädesjö; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Färga
ryd; Gränna; Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Ingatorp; Järstorp; Jät; 
Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kulltorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; 
Lenhovda; Linneryd; Ljuder; Långaryd; Moheda; N. Hestra; N. Sandsjö; 
Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Reftele; Rogberga; Rydaholm; Sandseryd; 
Sjösås; Skatelöv; Skede; Slätthög; Stengårdshult; S. Sandsjö; Tjureda; 
Tofteryd; Torpa; Urshult; Vetlanda; Villstad; Vittaryd; Våxtorp; Vär
namo; Åker; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; 
Öreryd. Allmän på bark (speciellt av tall och björk), sten och lignum.
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Sällsynt c. ap. Med hänsyn till klorkalk-reaktionen kan anmärkas, att 
såväl den reagerande som den icke reagerande typen förekommer; av 
dessa synes den förra [var. olivetorina (Zopf)] vara den vanligaste. De 
båda typerna kunna växa tillsammans. F. (modif.?) soralifera (Bitter) 
Zahlbr. har jag samlat flerstädes på martall på Dumme mosse i Bottna- 
ryd. Även har jag sett exemplar från Korsberga: Holm (D. G.).

P. incurva (Pers.) Fr. — Aneboda: Aneboda, stengärdesgårdar (B.S.); Lid- 
hult: Årshult, stengärdesgård; Långaryd: Rydö, block i blandskog; Sten- 
gårdshult: vid landsvägen nära gränsen till Åsenhöga; S. Sandsjö: Holma- 
hult, stengärdesgård. Steril. Synes vara sällsynt inom området.

P. isidiotyla Nyl. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda (R. S.); Bre- 
daryd; Burseryd; Forsheda; Gränna; Hagshult; Ingatorp; Jät; Kråkshult; 
Kävsjö; Linneryd; Långaryd; Mistelås; Ramkvilla; Rogberga; Sjösås; 
Skede; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Torpa; Urshult; Vetlanda; Vittaryd; Våx- 
torp; Älmeboda; Öggestorp; Ökna. Mestadels allmän på sten vid vägar 
och gårdar. C. ap. eller steril.

P. Mougeotii Schaer. — Almundsryd: Ryd; Linneryd: Bro; Långaryd: norr 
om Nissaryd; Malmbäck: Grimstorp; Pjätteryd: Länshult; Sjösås: Braås; 
Skede: Rösaberg; Skärstad: Ekholmen; S. Sandsjö: Ilolmahult; Torpa: 
Sunnertorpa och strax norr om kyrkan; Vittaryd: Vidösterns station; 
Värnamo: Östhorja; Älmhult. Steril.

P. olivacea (L.) Nyl.— Aneboda: Aneboda (R. S.); Annerstad: Skeen; Burse
ryd; Forsheda: strax söder om kyrkan; Hjortsberga: Damsryd (R. S.); 
Korsberga: Holm (D. G.); Kållerstad: Hult; N. Hestra: vid stationen; N. 
Ljunga: Ljungamossen; Rogberga: Rydala; Sandseryd: Nyponkullen vid 
Norrahammar; Sjösås; Stengårdshult: Pung; Torpa: Sunnertorpa; Vitta
ryd: Vidösterns station; Värnamo: Östhorja; Älmeboda: S. Trällebo; 
Ökna: Kvillsfors. Icke sällsynt på björk; någon gång även på lönn 
(Burseryd), bärträd (Ökna), lärk (Rogberga) m. m.

P. omphalodes (L.) Ach. — Aneboda; Bottnaryd; Burseryd; Gränna; Hult; 
Ingatorp; Karlstorp; Korsberga; Lidhult; Långaryd; Mistelås; N. Sandsjö; 
Reftele; Rogberga; Sjösås; Skede; Stengårdshult; Villstad; Vittaryd; Äs; 
Ökna. Tämligen allmän. Vanligen steril. — Var. discordans (Nyl.) H. Magn.: 
Gränna och N. Sandsjö. (Jag vill påpeka, att jag icke undersökt exem
plar från alla socknar med hänsyn till kalilut-reaktionen.)

P. pannariiformis (Arn.) Vain. — Kråkshult: Fagerhult, riklig på block vid 
vägen. Sparsamt c. ap.

P. pulla (Neck.) Ach. — Almundsryd; Aneboda; Gränna; Jät; Kållerstad; 
Rogberga; S. Unnaryd; Vireda; Vittaryd; Älmhult. På sten vid vägar 
och gårdar.

P. scixatilis (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; An- 
gerdshestra; Annerstad; Asa; Bolmsö; Bonstorp; Bottnaryd; Bredaryd; 
Burseryd; Dädesjö; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Färgaryd; Gnosjö; 
Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Hjortsberga (R. S.); Hult; 
Härlunda; Ingatorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; 
Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Lidhult; Ljuder; Långaryd; Mistelås; N. Ilestra; 
N. Ljunga; N. Sandsjö; Nottebäck; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Rog
berga; Rydaholm; Ryssby; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skär-



stad; Slätthög; Stenbrohult; Stengårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tju- 
reda; Torpa; Urshult; Vetlanda; Vireda; Vittaryd; Vrigstad (R. S.); Våx
torp; Värnamo; Åsenhöga; Älghult; Älmeboda; Älmbult; Öggestorp; Ökna; 
Öreryd. Allmän på sten och bark (särskilt av bok, för vilket trädslag 
den är en av karaktärslavarna), stundom på lignum. Icke sällsynt c. ap. 

P. scortea Ach. — Våxtorp: Bor, på apel i byn, sparsam och steril. Denna 
art är ny för det egentliga Småland. Greta Sernander-Du Rietz (Sv. 
Bot. Tidskr. 1926 sid. 360) omnämner den endast från Kalmar län (två 
lokaler). Ovannämnda fyndort är belägen i hjärtat av Småland.

P. sorediata (Ach.) Böhl. — Algutsboda; Alseda; Aneboda (R. S.); Bottnaryd; 
Burseryd; Forsheda; Fryele; Korsberga; Kråkshult; Kävsjö; Linneryd; 
Ljuder; Långaryd; N. Hestra; Pjätteryd; Ramkvilla; Rogberga; Sjösås; 
Skede; Skärstad; Torpa; Vetlanda; Värnamo; Älghult; Ökna. Tämligen 
allmän. Endast sedd steril. Båda de av Lynge beskrivna typerna (var. 
borealis och var. coralloidea) förekomma.

P. stenophylla (Ach.) DR. — Skede: Rösaberg, sparsam på en klippa vid 
ån vid fabriken. Denna karakteristiska och från P. conspersa synner
ligen väl skilda art är uppenbarligen en stor sällsynthet i det egentliga 
Småland.1

P. stygia (L.) Ach. — Karlstorp: öster om Knivshult, block i tallskog; Ökna: 
stenmur nära kyrkan. På båda lokalerna sparsam. Denna nordliga art 
synes vara sällsynt inom området.

P. subargentifera Nyl. — Gränna: flerstädes inom stadens område, på lönn 
och ask. Steril.

P. subaurifera Nyl. — Algutsboda; Barnarp; Bottnaryd; Burseryd; Byarum; 
Båraryd; Ekeberga; Forsheda; Fryele; Färgaryd; Härlunda; Karlstorp; 
Kråkshult; Kållerstad; Karda; Lenhovda; Långaryd; Nottebäck; Nye; 
Ramkvilla; Rogberga; Rydaholm; Sjösås; Skede; Skärstad; S. Sandsjö; 
Torpa; Urshult; Vetlanda; Vittaryd; Våxtorp; Åseda; Åsenhöga; Älme
boda; Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän på lövträd och -buskar, stun
dom även på barrträd, sten och lignum. Steril.

P. sulcata Tayl. — Algutsboda; Alseda; Anderstorp; Aneboda; Angerdshestra; 
Annerstad; Barnarp; Berg; Bolmsö; Bonstorp; Bottnaryd; Bredaryd; Bur
seryd; Byarum; Båraryd; Dädesjö; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; 
Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; [linneryd; 
Hjortsberga (R. S.); Härlunda; Ingatorp; Jälluntofta; Jät; Karlstorp; Kors
berga (D. G.); Kråkshult; Kulltorp; Kållerstad; lvånna; Kärda; Kävsjö; 
Lenhovda; Linneryd; Ljuder; Långaryd; Mistelås; Moheda; N. Hestra; 
N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; 
Rogberga; Rydaholm; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; 
Slätthög; Stenbrohult; Stengårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tofteryd; 
Torpa; Torskinge; Urshult; Vetlanda; Villstad; Vireda; Vittaryd; Våx
torp; Värnamo; Åker; Ås; Åseda; Åsenhöga; Älghult; Älmeboda; Älm- 
hult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän, särskilt på sten och 
lövträd i solöppet läge. Tämligen sällsynt c. ap.
1 I Kalmar län synes den däremot icke vara så sällsynt. Under en hastig bil

resa genom delar av nämnda län anträffade jag arten på två lokaler (1934): Black
stad: Bjärka och Västervik: vid Kulturhistoriska museet.
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Cetraria Ach.
C. chlorophylla (Willd.) DT. & Sarnth. — Algutsboda; Aliniindsryd; Alseda; 

Aneboda (R.S.); Angerdshestra; Bottnaryd; Bredaryd; Burseryd; Eke- 
berga; Färgaryd; Ingatorp; Jiit; Karlstorp; Korsberga; Kävsjö; Lenhovda; 
Linneryd; Ljuder; Moheda; N. Hestra; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Notte- 
bäck; Nye; Rogberga; Rydabolm; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skärstad; 
S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Tofteryd; Torpa; Urshult; Vetlanda; 
Vittaryd; Älghult; Älnieboda; Öggestorp; Öreryd. Allmän på barr- och 
lövträd samt lignum. Endast sedd steril.

C. crispa (Ach.) Nyl. — Algutsboda: Eriksmåla; Bottnaryd: Dumme mosse; 
Järstorp: skog vid östsidan av Dumme mosse; Kråkshult: Kyrkoryd; 
N. Ljunga: Ljungamossen; Nye: vid kyrkan; Slätthög: Jlösjö (R. S.); 
Stengårdshult: strax söder om Lillesjön, trägärdesgård(I). Helst i tall
skog' och på mossar. Torde icke vara sällsynt. Ofta c. ap.

C. fahlanensis (L.) Schaer. — Bottnaryd: Jära, sparsam på ett stenblock i 
en hage vid vägen (steril); Älghult: Hohultslätt, tämligen sparsam på en 
sten vid mindre väg strax öster om stationen (R. S. o. förf.). Denna 
nordliga art är uppenbarligen en sällsynthet inom området.

C. glanca (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; Ane
boda; Angerdshestra; Annerstad; Berg; Bonslorp; Bottnaryd; Burseryd; 
Byarum; Båraryd; Dädesjö; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Fär
garyd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Hult; 
Ingatorp; Jälluntofta; Järstorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; 
Kulltorp; Kållerstad; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Långaryd; 
Mistelås; Moheda; N. Hestra; N. Ljunga; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Notte
bäck; Nye; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; Rydaholm; Ryssby; Sand
seryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; Stenbrohult; Stengårdshult; 
S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tannåker; Tjureda; Tofteryd; Torpa; Urshult; 
Vetlanda; Villstad; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Åker; Ås; Åsenhöga; 
Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän 
på barr- och lövträd, lignum och sten. Mycket sällsynt c. ap. (Lenhovda: 
söder om Vägershult, gran i granskog).

C. islandica (L.) Ach. em. Nyl. — Algutsboda; Alseda; Bottnaryd; Gränna; 
Ingatorp; Järstorp; Kråkshult; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Skede; Skär
stad; Slätthög (R. S.); Älghult. Förekomstsätt som C. crispa men all
männare än denna. Den är mindre ofta c. ap. än C. crispa. Var. platyna 
(Ach.) har jag sett på flera ställen. — I barrblandskog vid östsidan av 
Dumme mosse i Järstorp har jag anträffat ett exemplar av den mycket säll
synta sorediösa formen (var. sorediata Schaer.). Denna är tidigare känd 
endast från Schweiz, Oberpfalz, Mähren och Lappland (jfr Du Rietz i Sv. 
Bot. Tidskr. 1924 sid. 387). Soredierna på Järstorps-exemplaren äro tal
rika och förekomma på bålens såväl över- som undersida. Till formen 
äro de m. el. m. halvklotformiga. I motsats mot Du Rietz (1. c. sid. 388) 
anser jag det tvivelaktigt, om denna och liknande tillfälligt uppträdande 
sorediösa former äro att uppfatta som genotypiskt betingade. Som jag 
tidigare framhållit betr. den sorediösa Parmelia fnrfurac.ea (se Zur Fleeh- 
tenfl. v. Ångermanland sid. 90) uppvisa dessa sorediösa individ ofta ett 
sjukligt utseende. Det enda exemplar av C. islandica var. sorediata, som
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anträffades, låg löst på marken, hoprullat och tydligen görande tjänst 
som marklöpare. Det kan mycket väl tänkas, att detta avvikande före- 
komstsätt framkallat sorediebildningen.

C. nivalis (L.) Ach. — N. Ljunga: Ljungamossen (R. S. o. förf.); Nye: bergs
området norr om kyrkan, sparsam på en trästolpe vid vägen. Steril.

C. pinastri (Scop.) Röhl. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Bottnaryd; Eke- 
berga; Fryele; Karlstorp; Kållerstad; Linneryd; N. Hestra; N. Ljunga; 
N. Sandsjö; Nottebäck; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätthög 
(R. S.); S. Sandsjö; S. Unnaryd; Vetlanda; Älghult; Ökna; Öreryd. Icke 
sällsynt i barrskogstrakter men sällan uppträdande i större mängd. Van
ligast på lignum. Steril.

C. saepincola (Ehrh.) Ach. — Aneboda; Berg (R. S.); Bottnaryd; Korsberga 
(D. G.); Långaryd; N. Ljunga; N. Sandsjö; Sandseryd; Slätthög (R. S.); Vet
landa; Villstad; Åker; Öreryd. Synes icke vara sällsynt på björk.

Evernia Ach.
E. prunastri (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 

Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Asa; Barnarp; Berg; Bonstorp; Bott
naryd; Bredaryd; Burseryd; Byarum; Båraryd; Dädesjö; Eorsheda; Fry
ele; Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Ilinneryd; 
Hjortsberga (R. S.); Härlunda; Ingatorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråks- 
hult; Kulltorp; Kållerstad; Kånna; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; 
Ljuder; Långaryd; Mistelås; Moheda; N. Hestra; N. Ljunga; N. Sandsjö; 
N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; Ryssby; 
Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; Stenbrohult; Stengårds- 
bult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tannåker; Tjureda; Tofteryd; Torpa; Tors
kinge; Urshult; Vetlanda; Villstad; Vireda; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; 
Åker; Ås; Åseda; Åsenhöga; Älghult; Älmeboda; Ålmhult; Ödestuga; 
Öggestorp; Ökna; Öreryd. Allmän på löv- och barrträd samt lignum. 
Endast sedd steril. I Aneboda (R. S.) och Öreryd även f. soralifera (Räs.) 
[= var. bisoralifera H. Magn.; jfr Räsänen i Ann. Acad. seien!. Fenn. XXXIV 
(1931), sid. 37, Magnusson i Bot. Not. 1932, sid. 429].

Alectoria Ach.
A. bicolor (Ehrh.) Nyl. — Malmbäck: Holgärdsbygget, riklig på stort block 

i svag sluttning mot norr; Ås: berget rakt öster om Sunnerås, sparsam 
på mindre block i ostsluttning. Steril.

A. Fremontii Tuck. — Bottnaryd: flera exemplar på gran och tall i en 
Iiylocomium-rik barrblandskog norr om landsvägen i närheten av Gun- 
nillaberg. Steril, soredier mycket talrika. — Detta är ett växtgeografiskt 
mycket intressant fynd. Laven tillhör den grupp arter, som i Skandi
navien har en övervägande östlig (nordöstlig) utbredning. Så sydligt 
som i Götaland är denna art förut aldrig anträffad på Skandinaviens 
fastland. De sydligaste tidigare kända fyndorterna här äro belägna så 
pass långt norrut som i nordliga delarna av Värmland, Västmanland 
och Uppland samt i Akershus.

A. implexa (Hoffm.) Nyl. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Asa (R. S.); Bons
torp; Burseryd; Byarum; Båraryd; Ekeberga; Forsheda; Fryele; Färga
ryd; Gnosjö; Ingatorp; Järstorp; Hagshult; Ilinneryd; Karlstorp; Kors
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berga; Kråkshult; Kållerstad; Känna; Kärda; Lenhovda; Lidhult; Långa- 
ryd; N. Ljunga; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; 
Reftele; Rogberga; Sjösås; Skede; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Vetlanda; 
Vireda; Vittaryd; Våxtorp; Åker; Åsenhöga; Älghult; Älmhult; Ödestuga; 
Ökna; Öreryd. Allmän på barr- och lövträd; ibland på lignum. Steril. 
Ofta med soredier [f. cana (Ach.)].

A. jubata (L.) Ach. em. Nyl. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Aneboda; 
Angerdshestra; Annerstad; Asa (R. S.); Bottnaryd; Burseryd; Byarum; 
Båraryd; Dädesjö; Ekeberga; Fryele; Färgaryd; Gränna; Göteryd; Hinne- 
ryd; Hult; Ingatorp; Järstorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; 
Kulltorp; Kållerstad; Kärda; Ivävsjö; Lenhovda; Lidhult; Linneryd; Lju
der; Långaryd; Mistelås; Mobeda; N. Hestra; N. Sandsjö; N. Unnaryd; 
Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Rogberga; Sandseryd; Sjösås; 
Skatelöv; Skede; Skärstad; Stengårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjur- 
eda; Tofteryd; Torpa; Urshult; Vetlanda; Villstad; Vireda; Vittaryd; 
Våxtorp; Värnamo; Åker; Älmeboda; Älmhult; Öggestorp; Ökna; Öreryd. 
Allmän på barr- och lövträd samt på lignum, ofta även på sten. Steril. 
Tillhör var. prolixa (Ach.). Jfr A. implexa!

A. nidulifera Norrl. — Alseda: två små exemplar på tallkvist i ung och 
tämligen tät tallskog' vid landsvägen strax öster om Ädelfors. Steril. — 
Denna art, som i likhet med A. Fremontii tillhör det nordöstliga ele
mentet, är uppenbarligen sällsynt i det egentliga Småland men bör yt
terligare kunna anträffas på många lokaler, speciellt inom östra delen 
av området. I Kalmar län är den nämligen mycket utbredd, enligt vad 
jag' funnit under en hastig' resa därstädes sommaren 1934 (tidigare är 
den blott publicerad från Norra Kvills nationalpark, se Malme i K. Sv. 
Vet. Akad. Skr. i Naturskyddsärenden, n:r 24, sid. 12). Att emellertid arten 
i dessa trakter befinner sig vid sin sydgräns visas av följande tvenne 
förhållanden: den uppträder vanligen ytterst sparsamt på varje lokal, 
och de exemplar, som anträffas, äro små, ofta dvärgartade i jämförelse 
med de norrländska.1

A. sarmeritosa Ach. — Bottnaryd: trakten av Gunnillaberg, på gran i barr- 
blandskog'; Byarum: nära stationen, sparsam på tall i barrblandskog; 
Ekeberga: söder om kyrkan, riklig' på gran och tall i barrblandskog; 
Färgaryd: Skoga, grenar av gammal bok; Jälluntofta: c. 700 m väster 
om gården Gölen, på gran vid landsvägen; N. Hestra: nära Hestra 
station, på gran i granskog; N. Unnaryd: strax sydost om byn, på 
gran i granskog; Slätthög: 300 m väster om Kopparås, mycket riklig 
på gran och tall i barrblandskog (R. S.); S. Unnaryd: strax norr om 
Prinsebo, på gran i granskog, och norr om N. Sävsås, massförekomst 
på gran i tät ocli något försumpad granskog; Åsenhöga: flera ställen

1 Jag insamlade A. nidulifera på följande 7 lokaler inom Kalmar län: Glad
hammar: Ringsbo (ett par km söder om Verkebäck); Hjorted: c. en halv mil norr 
om Falsterbo bruk (på denna lokal tämligen riklig) och vid Geterum; Misterhult: 
Stolpen (ett par km norr om Fårebo egendom); Mörlunda: Borum (c. (i km öster 
om Bockara); Tuna: Hemsebo; Törnsfall: Marielund (c. en halv mil väster om av
tagsvägen till Gamleby och norra Almvik från stora vägen till Vimmerby). Över
allt på tall, huvudsakligen på stammen, i tallskogar. Endast sedd steril.
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riklig på gran i granskogar i trakten kring kyrkan. I allmänhet icke 
särskilt riklig. C. ap. i N. Ilestra, Slätthög och S. Unnaryd.

A. thransta Ach. — Gällaryd: Os, sparsam på en rikt lavbemängd rönn 
vid vägen ett par km öster om bruket; Jälluntofta: c. 700 m väster 
om Gölen, ett enda ex. på en gran i granskog vid landsvägen; N. Unna
ryd: c. 1 km söder om byn vid vägen till Ilestra, tänd. sparsam på en 
rikt lavbemängd rönn vid vägen. Steril. Av G. Haglund funnen på ett 
10-tal lokaler i det egentliga Höglandet [Degelius (Nilsson) i Ark. f. Bot., 
Bd 24 A N:o 3, sid. 100],

Cornicularia Ach.
C. ciculcata (Schreb.) Ach. —Almundsryd: Ryd; Alseda: Vagnhester; Aneboda: 

Aneboda och Lamenmossen (R. S.); Bottnaryd: Dumme mosse; Femsjö: 
Mösseberget; Fryele: Hemmershult; Korsberga: Bergön (D. G.) och Öster- 
korsberga; Kråkshult: Fagerhult; Moheda: Fiolens västra strand (R.S.); 
Nottebäck: vid kyrkan; Nye: norr om kyrkan (lignum!); Pjätteryd: Läns- 
hult; Ramkvilla: Ilallsnäs; Rogberga: ltydala; Sjösås: nordvästra sidan 
av Uillsjön (även på lignum!); Skede: Rösaberg; Slätthög: Broaskogs- 
mossen; S. Sandsjö: norr om Ilolmahult; Vrå: sandmark vid vägen 
mellan Hilleshult och Glamshult; Värnamo: Östhorja; Alghult: Ilohult- 
slätt; Ålmeboda: S. Trällebo. Synes vara tämligen allmän på skogs
berg, stengärdesgårdar m. m. Den vanligaste typen är var. muricata 
Ach. Var. campestris (Schaer.) Rabenh. är funnen i Vrå (jämte var. 
mariccita) och Älghult. 11. o. d. c. ap.

Ramalina Ach.
R. calicaris (L.) Röhl. — Aneboda: Aneboda (R. S.); Dannäs: norr om kyrkan; 

Forsheda: strax söder om kyrkan; Göteryd: vid kyrkan; Hinneryd: 
vid kyrkan; Korsberga: Traneryd (D. G.); Kävsjö: Hillerstorp; Långaryd: 
kyrkogården m. fl. ställen; Mistelås: vid kyrkan; N. Unnaryd: gästgivar
gården; S. Ilestra: Haghult; Älghult: Hohultslätt; Ödestuga: aspdunge 
vid vägen till Jönköping norr om Ilokadal; Ökna: närheten av kyrkan. 
På lövträd av olika slag (asp, lönn, poppel, rönn).

R. farinacea (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 
Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Barnarp; Berg; Bolmsö; Bonstorp; 
Bottnaryd; Bredaryd; Burseryd; Byarum; Båraryd; Dannäs; Dädesjö; 
Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Färgaryd; Gnosjö; Gällaryd; Göte
ryd; Ilagshult; Hinneryd; Hjortsberga (R. S.); Hult; Härlunda; Ingatorp; 
Jälluntofta; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kulltorp; Kållerstad; 
Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Hinneryd; Långaryd; Mistelås; Moheda; N.; 
Ljunga; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Reftele 
Rogberga; Ryssby; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Stenbrohult; 
Stengårdshult; S. Ilestra; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tannåker; Tjureda; 
Tofteryd; Torpa; Urshult; Villstad; Vireda; Vittaryd; Värnamo; Åker; 
Ås; Åseda; Åsenhöga; Alghult; Ålmeboda; Älmhult; Ödestuga; Ögges- 
torp; Ökna; Öreryd. Allmän på lövträd, stundom även på barrträd och 
lignum. Den vanligaste arten inom släktet. C. ap. sedd endast vid Rås- 
hult i Stenbrohult.



R. fastigiala (Liljebl.) Ach. Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 
Aneboda; Annerstad; Asa; Barnarp; Berg; Bolmsö; Bottnaryd; Bredaryd; 
Byarum; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Göteryd; Hagshult; Iljorts- 
berga (R. S.); Ilärlunda; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråksbult; Kåller- 
stad; Karda; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Långaryd; Mistelås; Moheda; 
N. Ljunga; N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Bettele; 
Rogberga; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Stenbrohult;Stengårdshult; 
S. Ilestra; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Tofteryd; Torpa; Vireda; 
Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; 
Ökna; Öreryd. Allmän på lövträd.

R. fraxinea (L.) Ach. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 
Aneboda; Annerstad; Asa; Barnarp; Bottnaryd; Bredaryd; Byarum; Eke
berga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Gränna; Göteryd; Hagshult; Hinne- 
ryd; lijortsberga (R. S.); Ingatorp; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; 
Karda; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Långaryd; Mistelås; N. Sandsjö; 
N. Unnaryd; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Bettele; Rogberga; 
Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Skärstad; Stenbroliult; S. Sandsjö; 
S. Unnaryd; Tofteryd; Torpa; Urshult; Vetlanda; Vireda; Vittaryd; Våx
torp; Värnamo; Åseda; Älghult; Älmeboda; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; 
Öreryd. Allmän på lövträd. I S. Sandsjö, vid Holmahult, även an
träffad på lignum (väggen av en lada), ett ovanligt substrat för denna art. 

R. pollinaria (Liljebl.) Ach. — Gränna: berget, överluta; Karlstorp: på 
äldre lönn vid kyrkan; Skede: Rösaberg, på äldre lind nära fabriken. 
Sparsam och steril.

Usnea Wigg.1
U. barbata (L.) Hoffm. em. Motyka. — Femsjö: byn, på lönn; Pjätteryd: 

Länshult, på asp; Sjösås: strax söder om kyrkan, på asp vid vägen; 
Skatelöv: Gottåsa, på lignum; Villstad: vid kyrkan, på asp. Steril.

U. comosa (Ach.) Röhl. — Almundsryd: Ryd, på björk; Aneboda: Knäppen, 
på gran i granskog; Gnosjö: Marås, på ek; Sandvik: Bökelund; Sjösås: 
strax söder om kyrkan, på asp vid vägen (f. sordidula Motyka); Ås: 
nära vägen norr om Svanaholm, klippa i björkbacke. Steril.

subsp. scabriuscula Motyka. — Sjösås: strax söder om kyrkan, på 
oxel vid vägen. Steril.

subsp. similis Motyka. — Femsjö: norr om Flallaböke, på bok; Färga- 
ryd: nordost om Rydö, på rönn; Göteryd: Brokhult, på björk; Ilinneryd: 
vid vägen nära Torpa, på ek; Jät: nära gamla kyrkan, på lignum; Lid- 
hult: vid vägen söderut till Vrå, på ek; Tannåker: norr om kyrkan, på 
bok; Torpa: strax norr om kyrkan, på björk; Våxtorp: Bor, på björk. 
C. ap. i Göteryd, för övrigt steril.

V. dasypoga (Ach.) Röhl. — Aneboda: Knäppen, på gran i granskog; Farga- 
ryd: nordost om Rydö, på rönn; Göteryd: Brokhult, på björk; N. Ilestra: 
Ilestra station, på gran; N. Unnaryd: gammal rönn vid vägen söder om byn 
(åt Ilestra) och vid Karsholmen, på gran i granskog; Sjösås: strax söder 
om kyrkan, på oxel vid vägen; S. Ilestra: nära prästgården, på rönn;

4,31

Usnea-materialet bestämt av tlr. J. Motyka.
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S. Unnaryd: norr om N. Sävsås, på gran; Åsenhöga: söder om kyrkan, 
på gran i granskog. I Göteryd sparsamt c. ap., för övrigt steril.

U. glabrescens (Nyl.) Räs. — N. Unnaryd: gammal rönn vid vägen söder 
om byn (åt Hestra). Steril.

U. hirta (L.) Hoffm. — Bottnaryd; Fryele; Gränna; Ingatorp; Kråkshult; 
Linneryd; Ljuder; Långaryd; Rogberga; Skede; Skärstad; S. Sandsjö; 
S. Unnaryd; Vetlanda; Vittaryd; Älmeboda. Allmän på lignum och tall, 
även funnen på lövträd m. m. Steril.

U. implexa Ach. — N. Unnaryd: gammal rönn vid vägen söder om byn 
(åt Iiestra); Åsenhöga: söder om kyrkan, på gran i granskog. Sparsamt 
c. ap. i N. Unnaryd, för övrigt steril.

U. plicata (L.) Hoffm. em. Motyka. — Färgaryd: Skoga, på grenar av bok; 
I.idhult: vid vägen söderut till Vrå, på ek; N. Unnaryd: vid byn, på 
gran. Steril.

U. prostrata Vain. — N. Hestra: vid stationen, på gran i granskog. Steril. 
U. rugulosa Vain. — Gnosjö: Marås, på en (»transiens in U. dasypoga»). Steril. 
U. scabrata Nyl. subsp. silvatica Motyka. — Hinneryd: kyrkogården, på 

poppel; Åsenhöga: c. 1 km norr om kyrkan, på björk. Steril.
U. sorediifera Motyka subsp. substerilis Motyka. — Åsenhöga: c. 1 km 

norr om kyrkan, på björk. Steril.
U. sablaxa Vain. — Kävsjö: Hillerstorp, på en trägärdesgård. Steril. 

Xanthoria (Th. Fr.) Arn.
X. candelaria (L.) Kickx. — Aneboda: Aneboda, på lönn och strandklippor 

(R. S.RBolmsö: Brogården, på lönn; Burseryd: byn, på rönn; Femsjö: byn, 
på lönn; Ingatorp: byn, på lignum; Jät: byn, på basen av ek vid gård; 
Slätthög: Klasentorp, på bok vid landsvägen; S. Sandsjö: Iiolmahult, 
sten i ladugård; Tofteryd: vid kyrkan, på asp; Vittaryd: Bäckåkra, på 
lignum. Mestadels steril.

X. fallax (Hepp) Arn. — Bolmsö: Brogården, på lönn; Gränna: vid kyrkan, 
på ask; Nye: vid kyrkan, på ask; Torskinge: Liljenäs, på lönn vid 
gården; Vireda: prästgården, på lönn; Våxtorp: Bor, på apel i byn. 
C. ap. å Gränna-lokalen, för övrigt steril.

X. parietina (L.) Beltram. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; 
Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Barnarp; Bolmsö; Bonstorp; Breda- 
ryd; Burseryd; Byarum; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Gränna; 
Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Hjortsberga (R. S.); Ingatorp; Järstorp; 
Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; Kånna; Ivärda; Kävsjö; 
Lenhovda; Linneryd; Ljuder; Långaryd; Moheda; N. Unnaryd; Notte
bäck; Nye; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; Rydaholm; Ryssby; Sjösås; 
Skatelöv; Skede; Skärstad; Slätthög (R. S.); Stengårdshult; S. lleslra; 
S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Tofteryd; Tolg (R. S.); Torpa; Urshult; 
Vetlanda; Villstad; Vireda; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Åker; Åseda; 
Åsenhöga; Älgliult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Öggestorp; Ökna; Öre- 
ryd. Allmän, i vissa trakter dock jämförelsevis sparsam. Särskilt riklig 
på Populus; även förekommande på andra trädslag, sten och lignum. Den 
anmärkningsvärda var. ectanea (Ach.) Grönl. — en mycket förbisedd 
form — har jag samlat på asp i Kånna, S. Hestra och Vittaryd.
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X. polycarpa (Ehrh.) Oliv. — Algutsboda; Alseda; Aneboda; Barnarp; Bya- 
rum; Gränna; Jät; Karlstorp; Kråkshult; Kävsjö; Lannaskede; Lenhovda; 
Långaryd; Mistelås; Nye; Rogberga; Sandseryd; Skede; Skärstad; S. Sand
sjö; S. Unnaryd; Vireda; Vittaryd; Äseda; Älirihult; Öggestorp; Ökna. 
Allmän på kvistar av träd och buskar i bebodda trakter.

Physcia (Ach.) Nyl.
Ph. aipolia (Ach.) Nyl. — Algutsboda; Anderstorp; Aneboda; Angerdshestra; 

Barnarp; Bonstorp; Bottnaryd; Båraryd; Forsheda; Göteryd; Kållerstad; 
Karda; Kävsjö; Ingatorp; Jät; Kråkshult; Långaryd; Moheda; N. Ljunga; 
N. Sandsjö; Ramkvilla; Reftele; Rydaholm; Sandseryd; Sjösås; Skede; 
Slätthög (R. S.); Stengårdshult; S. Unnaryd; Tjureda; Vittaryd; Tofteryd; 
Våxtorp; Åsenhöga; Älghult; Älmhult. Allmän på lövträd, speciellt asp, 
men även på lignum m. m. Den vanligaste formen är var. acrita (Ach.) 
Vain. Vid Jäts kyrkby har jag samlat var. alnophila Vain, och i Vill- 
stad, vid Käfset, var. anthelina (Ach.) Vain. Den senare torde icke vara 
sällsynt.

Ph. ascendens Bitter. — Aneboda: Norra Aneboda, på lönn; Fryele: vid 
kyrkan, på landsvägsträd; Gränna: på lönn i staden; Linneryd: Bro, på 
asp; Rogberga: Rydala, på asp; Sandseryd: Åsens egendom, på ask; 
Skede: Rösaberg, på vide; Torpa: nära kyrkan, på asp; Vireda: präst
gården, på apel; Ökna: Kvillsfors, på asp. Steril.

Ph. caesia (Iloffm.) Nyl. — Aneboda: Aneboda (R. S.); Barnarp: kyrkogården; 
Byarum: kyrkogården; Fryele: kyrkogårdsmuren; Mistelås: Hallatorp 
m. m.; Moheda: Fiolens sydvästra strand (R. S.); Rogberga: Rydala; Skede: 
Rösaberg, vid ån; Tofteryd: kyrkogården; Torpa: nära kyrkan; Vireda: 
nära kyrkan; Våxtorp: Bor; Öggestorp: vid kyrkan. På stenar vid hus, 
vägar och sjöstränder; någon gång även på bark (Aneboda: lönn). Steril. 

Ph. ciliata (Hoffm.) DR. [syn. Ph. obscura (Ehrh.) Lyngej. — Långaryd: 
Landeryds station, på asp; Skede: Rösaberg, ett enda sterilt exemplar 
på äldre asp vid vägen. Denna nordliga art är ytterst sällsynt i södra 
Sverige. Du Rietz (Sv. Bot. Tidskr. 1925 sid. 80) kände den (var. tijpica 
DR.) sydligast i Dalsland, Närke och Södermanland.

Ph. endococcina (Kbr) Th. Fr.— Skede: Rösaberg, sparsam på sten vidån 
vid fabriken. Denna nordliga art är tidigare icke funnen sydligare än 
i Östergötland (Du Rietz 1. c.).

Ph. grisea (Lam.) Zahlbr. — Almundsryd: Ryd, på lönn; Aneboda: Aneboda 
(R. S.); Barnarp: kyrkogården, på alm; Femsjö: byn, på lönn; Gränna: 
södra delen av staden, på lönn; Jät: byn, på asp; Lenhovda: vid kyr
kan, på asp; Långaryd: vid kyrkan, på lönn; Sandseryd: Åsens egen
dom, på ask; Stenbrohult: Råshult, på lönn; S. Sandsjö: kyrkogården, 
på lönn; S. Unnaryd: kyrkogården, på ask; Tofteryd: vid kyrkan, riklig 
på ask; Tolg (R. S.); Urshult: Möllekulla, på alm och lind; Vittaryd: 
kyrkogården, på lönn; Ås: kyrkogården, på lönn; Öreryd, på asp. Synes, 
åtminstone i vissa trakter, icke vara sällsynt på landsvägsträd. C. ap. 
på S. Sandsjö-lokalen, för övrigt steril. I Femsjö (i byn på lönn) även 
var. semifarrea (Vain.) Lynge.
29— 34466. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Ph. nigricans (Fik.) Stiz. — Sandseryd: Åsens egendom, riklig' på gammal 
ask vid vägen. Steril.

Ph. orbicularis (Neck.) DT. & Sarnth. [syn. Ph. virella (Ach.) Lynge]. — 
Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; Aneboda; Berg; Bottna- 
ryd; Bredaryd; Burseryd; Byarum; Forsheda; Fryele; Färgaryd; Gnosjö; 
Gränna; Göteryd; Hagsliult; Hjortsberga (R. S.); Ingatorp; Jät; Kåller- 
stad; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Långaryd; Moheda; N. Ljunga; N. 
Sandsjö; Nye; Pjätteryd; Reftele; Rogberga; Rydaholm; Sandseryd; Sjös
ås; Skatelöv; Skede; Slätthög; Stenbrohult; Stengårdshult; S. Unnaryd; 
Tofteryd; Tolg (R. S.); Vireda; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Åseda; Ökna. 
Allmän på lövträd, speciellt asp; stundom på sten. C. ap. eller steril. 

Ph. pulverulenta (Schreb.) Nyl. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anders
torp; Aneboda; Angerdshestra; Annerstad; Barnarp; Berg; Bolmsö; Bons- 
torp; Bottnaryd; Bredaryd; Burseryd; Byarum; Båraryd; Dädesjö; Eke- 
berga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Färgaryd; Gnosjö; Gränna; Gällaryd; 
Göteryd; Hagsliult; Hinneryd; Hjortsberga (R. S.); Ingatorp; Jälluntofta; 
Jät; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; Känna; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; 
Linneryd; Ljuder; Långaryd; Mistelås; N. Ljunga; N. Sandsjö; N. Unna
ryd; Nottebäck; Nye; Pjätteryd; Ramkvilla; Reftele; Rogberga; Ryda
holm; Ryssby; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Stenbrohult; Sten
gårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tjureda; Tofteryd; Tolg (R. S.); Torpa; 
Urshult; Villstad; Vireda; Vittaryd; Våxtorp; Värnamo; Växjö; Åker; Ås; 
Åseda; Åsenhöga; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Öggestorp; 
Ökna; Öreryd. Allmän på lövträd. Den vanligaste formen är var. allo- 
chroa (Ehrh.) Th. FY. Täml. allmän på asp är var. angustata (Iloffm.) 
Nyl. På Ås kyrkogård har jag samlat var. vcnusta (Ach.) Nyl.

Ph. sciastra (Ach.) DR. [syn. Ph. lithotea (Ach.) Lynge], — Hjortsberga: Dams- 
ryd, på sten i sank äng (R. S.); Skede: Rösaberg, klippor vid ån vid fa
briken. Steril resp. c. ap.

Ph. stellaris (L.) Nyl. — Aneboda: Kalvudden, på asp i skog (R. S.); Sandse
ryd: Åsens egendom, på lignum; Skede: Ekekull, på asp; Skärstad: Ek- 
holmen, på fruktträd; Torpa: nära kyrkan; Vireda: prästgården, på lönn; 
Vittaryd: vid Vidösterns station.

Ph. tenella (Scop.) Bitter. — Algutsboda; Alseda; Anderstorp; Aneboda; Bre
daryd; Burseryd; Byarum; Ekeberga; Femsjö; Forsheda; Fryele; Ilags- 
hult; Hjortsberga (R. S.); Ingatorp; Jät; Karlstorp; Kråkshult; Kärda; 
Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Moheda; N. Sandsjö; N. Unnaryd; Nye; 
Reftele; Rogberga; Rydaholm; Sandseryd; Sjösås; Skede; Skärstad; Slätt
hög (R. S.); Stengårdshult; S. Sandsjö; S. Unnaryd; Tofteryd; Våxtorp; 
Värnamo; Vittaryd; Älghult; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Öggestorp; 
Ökna. Allmän på lövträd, speciellt asp; även på lignum och sten. Ej 
sällsynt c. ap.

Ph. teretiuscula (Ach.) Lynge. — Nässjö: Västansjö, täml. sparsam på en 
stengärdesgård vid vägen; Skede: Rösaberg, sparsam på en sten vid 
vägen nära fabriken. Steril.

Ph. trihacia (Ach.) Lynge. — Mistelås: llallatorp, på en sten vid ett uthus; 
Skede: Rösaberg, fågeltopp vid ån vid fabriken. Steril.
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Anaptychia K hr.
A. ciliaris (L.) Mass. — Algutsboda; Almundsryd; Alseda; Anderstorp; Ane- 

boda; Angerdshestra; Annerstad; Barnarp; Berg; Bolmsö; Bottnaryd; 
Bredaryd; Burseryd; Byarum; Dädesjö; Ekeberga; Forsheda; Fryele; 
Gnosjö; Gällaryd; Göteryd; Hagshult; Hinneryd; Iljortsberga (R.S.); Inga
torp; Jälluntofta; Jät; Karlstorp; Korsberga; Kråkshult; Kållerstad; 
Kånna; Kärda; Kävsjö; Lenhovda; Linneryd; Ljuder; Långaryd; Mistel- 
ås; Moheda; N. Ljunga; N. Sandsjö; Nottebäck; Nye; Ramkvilla; Reftele; 
Rogberga; Rydaholm; Ryssby; Sandseryd; Sjösås; Skatelöv; Skede; Slätt
hög (R. S.); Stenbrolnilt; Stengårdshult; S. Hestra; S. Sandsjö; S. Unna- 
ryd; Tjureda; Tofteryd; Urshult; Villstad; Vireda; Vittaryd; Våxtorp; 
Värnamo; Åker; Åseda; Åsenhöga; Älmeboda; Älmhult; Ödestuga; Ögges- 
torp; Ökna; Oreryd. Allmän på lövträd vid vägar och gårdar, på asp 
även i terrängen (en något spädare form — genotypiskt skild från den 
vanliga? ■— som jag ej sett omtalad i litteraturen). Stundom på sten.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i aug. 1934.

29*—34466
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REFERAT.

Skottsberg, Carl, Växternas liv. Populärvetenskaplig handbok. — 
Bd. II. A.-IL Familjeboken, Stockholm 1934. 656 sid., 408 textfig., 34 svart
planscher, 10 färgplanscher, 4 helsidsporträtt i djuptryck.

Med stora förväntningar motsåg man det andra bandet av ovanstående 
arbete. Detta föreligger nu sedan någon tid, och det må först som sist 
erkännas, att det beträffande den sakrika och överskådliga framställningen 
och med hänsyn till det omfattande bildmaterialet fyller de högsta an
språk. Det har gått med detta verk som med så många andra moderni
serade bearbetningar av äldre arbeten. Den ursprungliga ramen har blivit 
för trång, de nya forskningsresultaten för många, för att den reviderade 
upplagan i någon högre grad skulle kunna ansluta sig till originalet. Re
dan i första bandet var denna tendens fullt tydlig, och det andra har i 
alldeles övervägande grad en självständig karaktär. Det behöver ej fram
hållas, att detta innebär en värdefull vinst.

I det andra bandet ingå följande sex kapitel: I. Den lagrade energiens 
omsättning och dess biologi, av Lars-Gunnar Romell. II. De högre väx
ternas mineralnäringsproblem, av Nils Johansson. III. De heterotrofa väx
terna, av Th. Lindfors, C. Skottsberg och E. Söderberg. IV. Symbios mel
lan djur och växter, av C. Skottsberg. V. Några blad ur växtcytologien, 
av Harry Svensson. VI. Växternas fortplantning och fortplantningsorgan, 
av Harry Svensson.

Vid en genomläsning av den digra boken märker man, att de olika för
fattarna behandlat sina ämnen helt oberoende av varandra. Detta har i 
många fall medfört, att en och samma fråga blivit berörd upprepade 
gånger i olika sammanhang. Härom torde dock icke vara så mycket att 
säga, då det onekligen är bekvämt att på ett enda ställe kunna inhämta 
allt av vikt utan för många hänvisningar. Mellan de upprepade uppgif
terna råder emellertid icke alltid full överensstämmelse. Så framhåller 
exempelvis Romell beträffande distinktionerna autotrof och heterotrof, att 
denna indelning tar ensidigt sikte på försörjningen med organiskt bundet 
kol, medan hos Skottsberg heterotrofien ges en betydligt vidare inne
börd. Om de kvävebindande leguminosbakterierna finner man hos Romell 
utsagt, att de endast med svårighet kunnat anträffas i fritt tillstånd i jord, 
medan man av Skottsbergs och Söderbergs framställning närmast bi
bringas en motsatt uppfattning.
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Av upprepningar, som kanske kunnat undvikas, må följande påpekas. 
Svensson skildrar den intressanta biologin lios den på Brachypodium le
vande rasen av Claviceps purpurea och låter läsaren därmed »för första 
gången» stifta bekantskap med en värdväxlande svamp. Emellertid har 
Lindfors redan tidigare i boken utförligt redogjort för denna värdväxling. 
Romell ger en ganska fyllig framställning av de högre marksvamparnas 
specialisering till skilda Substrat. Samma tema behandlas senare av Lind
fors och exemplifieras delvis med samma arter.

Vad som härmed anförts, betyder icke några anmärkningar av vikt. 
Direkta felaktigheter och inadvertenser i boken har ref. icke funnit många. 
Oriktig är uppgiften, att Viscum album fortfarande skulle finnas på Kinne- 
kulle. Framställningen av trädens mykorrhizabildningar är ej tillräckligt 
klar. Dels får man här den föreställningen, att deras mykorrhiza gene
rellt »förgrenar sig korallikt på ett karakteristiskt sätt», vilket visst icke 
är fallet, dels ställes tallen som representant för den ektotrofa mykorrhi- 
zan i motsättning mot björk och asp, hos vilka den ektendotrofa typen 
återfinnes. Den senare är emellertid även hos tall en vanlig företeelse. 
Splachnacéernas karakteristik ur näringsfysiologisk synpunkt förefaller 
något egendomlig. De betecknas nämligen som »utpräglade saprofyter — 
dock gröna», som ur sina exklusiva substrat upptaga organisk näring, 
utan att så vitt bekant någon svamp härvid tjänstgör som mellanhand. 
Om nu dessa mossor verkligen i något avseende leva som saprofyter, 
vilket i så fall endast kan gälla för kvävekällan, borde de åtminstone ha 
betraktats som mixotrofer. Men det troligaste är väl, att de i närings- 
hänseende icke skilja sig från vilken annan grön växt som helst, som till
fälligtvis kan komma att utnyttja samma substrat. I redogörelsen för rost
svamparnas fortplantning angives, att deras teleutosporer förhålla sig som 
hypobasidier »blott med den skillnaden, att de i regel lossna från moder
mycelet och på grund härav kunna tjänstgöra som självständiga sprid- 
ningsenheter». En direkt spridning av teleutosporer torde emellertid mera 
vara ett undantag. Den förekommer kanske tämligen normalt hos släktet 
Phragmidium men knappast hos övriga Pucciniacéer, och hos Melampso- 
racéerna är den av naturliga skäl utesluten. Om Gymnosporaugium juni- 
perinum säges, att enarnas bark sönderspränges av svampens mycel, som 
därvid framträder som stora geléklumpar, »i vilka sporerna ligga inbäd
dade». Då geléklumparna bildas av teleutosporernas mycket långa, för- 
slemmade och hopklibbade skaft, är det klart, att sporerna själva till all
deles övervägande del komma att uppträda ytligt på gelémassorna, även 
om de mången gång kunna anträffas inuti dessa, då deras skaft äro för
kortade.

Efter dessa påpekanden kan det vara lämpligt att mera direkt skärskåda 
de olika kapitlen.

I behandlingen av den lagrade energiens omsättning och dess biologi 
visar Romell sin kritiska och samtidigt utpräglat spekulativa läggning. 
Hela kapitlet är klart och medryckande skrivet, och det är därtill utom
ordentligt sakrikt. Icke förty ställer det stora krav på läsarens uppmärk
samhet på grund av ämnets komplicerade natur. Man får här till en bör
jan göra bekantskap med de växlande formerna av andning inom skilda
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växtgrupper. Framställningen av de autotrofa bakterierna torde vara den 
utförligaste, som kan återfinnas i någon handbok, och denna utförlighet 
synes också väl motiverad. Särskilt ingående redogöres för de intressanta 
svavelbakterierna, men även järnbakterier och nitrifikanter få sin be
skärda del.

Om den i marken försiggående nitrifikationen framhålles bl. a., att den 
är oberoende av surhetsgraden. Om den normalt saknas i den vanliga 
nordiska barrskogen, skulle detta bero därpå, att ammoniak där endast 
mycket sparsamt förekommer i det orörda humuslagret. F. ö. anmärkes, 
att nitrifikanternas roll blivit överskattad, därför att ammoniak i och för 
sig utgör en förträfflig växtnäring. I denna uppfattning torde förf. icke 
kunna påräkna ett oreserverat instämmande från alla håll.

Efter en översikt över de viktigare jäsningsförloppen följer ett avsnitt 
om förmultning och humusbildning. På detta område gör sig förf. i flera 
punkter till tolk för en uppfattning, som avviker från den gängse, och 
som väl torde komma att få till följd ett livligt meningsutbyte bland mark- 
forskare. I första hand opponerar han mot den vanliga förklaringen till 
råhumus- (enligt förf:s terminologi »mår»-) bildningen, att surheten och 
basfattigdomen härvid skulle vara det primära, vidare ifrågasätter han 
starkt, att en olika nedbrytningshastighet skulle göra sig gällande i rå
humus- och mullmarker, och i samband därmed vill han uppenbarligen 
förneka, att ansamlingen av organiska rester är större å de senare än å de 
förra, vilket för närvarande är den allmänna meningen. För uppkomsten 
av de olika humusformerna tillskriver förf. förmultningsorganismerna — 
i främsta rummet hymenomyceterna — en betydligt större och mera direkt 
roll, än vad som antages. Då deras nedbrytning av det cellulosa- och 
ligninhaltiga materialet förlöper efter helt olika linjer, måste också slut
produkterna bli väsentligen olika. Då svampar av Falcks »vitrötetyp» äro 
aktiva, bli dessa produkter i huvudsak kolsyra och vatten; när sedan deras 
hyfer förtäras av djur, mobiliseras hyfernas kväveinnehåll. Förmultningen 
ombesörjes därefter av bakterierna, och en riklig humus av god typ, d. v. s. 
mull, uppkommer. »Brunrötesvamparna» däremot bearbeta endast cellu
losan till kolsyra och vatten, men de bilda dessutom organiska syror; det 
i sig självt sura ligninet lämna de orört. Det uppstår under sådana för
hållanden rikligt med humusämnen av sur karaktär. Förf. anser det 
ytterst sannolikt, att detta senare omsättningsförlopp är realiserat i de 
svårare råhumusformerna. Dessa synpunkter på förnans nedbrytning äro 
enl. referentens mening värda allt beaktande, men därmed är väl knap
past visat, att humusbildningen i huvudsak är en rent biologisk fråga. 
Förf. menar emellertid, att en råhumus uppkommer, endast brunrötesvam
parna någon gång få tillfälle att vara i fred tillräckligt länge för djur och 
överväldigande konkurrens av vitrötesvampar. Då det emellertid senare 
framhålles, att utgångsmaterialet i sig självt är av stor betydelse för om- 
sättningstypen, och att även olämpliga ståndortsbetingelser i förening med 
en övermäktig konkurrens »från bättre anpassade former» verka bestäm
mande på de nedbrytande organismernas fördelning, torde man icke kunna 
komma ifrån, att det ytterst är ståndorten i vidaste bemärkelse, som i det 
enskilda fallet blir avgörande för nedbrytningens art.



I kapitlets sista del följer en intresseväckande och även välbehövlig 
undersökning av den frigjorda »energiens öden».

Johanssons behandling av de högre växternas mineralnäringsproblem 
är saklig och inrymmer även de senaste årens forskningsresultat. Fram
ställningen är underhållande och lättläst. Den berör även s. k. bristsjuk
domar hos växter, vilka inställa sig till följd av ett i något avseende brist
fälligt näringssubstrat. Den tillhörande färgplanschen är utmärkt.

De två följande kapitlen av Skottsberg, Söderberg och Lindfors, som 
behandla heterotrofa växter samt symbios mellan djur och växter, äro de 
enda, som mera erinra om Kerners Pflanzenleben. De exemplifieras med 
en mångfald av typer och icke minst en rikedom av goda, till stor del 
nya illustrationer.

Svenssons behandling av den växtcytologiska forskningens historia och 
nådda resultat är koncis och klar. Samma omdöme gäller i lika grad om 
hans redogörelse för växternas fortplantning. Man måste med verkets 
huvudredaktör instämma däri, att det ur pedagogisk synpunkt är värde
fullt att äga en fristående, sammanhängande skildring av den könliga fort
plantningen inom alla växtgrupper. I bandet genomföres denna för algerna, 
phycomyceterna, ascomyceterna, hymenomyceterna samt rost- och sot
svamparna. Under hymenomyceternas fortplantning återfinnes en ganska 
vidlyftig och väl illustrerad beskrivning av deras fruktkroppars morfologi, 
vilken är påtagligt systematiskt betonad. Man kan fråga sig, om icke 
denna lämpligast hade bort inflyta i en systematisk översikt.

De i bandet ingående, vackra djuptrycksporträtten återge fyra av den 
botaniska forskningens märkesmän, nämligen Sergej Nikolajevitj Wino- 
gradskij, Louis Pasteur, Hans Kniep och Elias Fries.

Torsten Lagerberg.

Die Pilze Mitteleuropas.-— Herausgegeben von der Deutschen 
Gesellschaft für Pilzkunde, der Deutschen Botanischen Gesellschaft, dem 
Deutschen Lehrerverein für Naturkunde unter Redaktion von II. Kniep (f), 
P. Claussen und J. Bass mit Verwertung des Nachlasses von Adalbert 
Ricken. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig. — Bd. I. D i e R ö li r- 
1 i n g e (Boletaceae) von Franz Kallenbach.

Det första bandet av ovanstående, stort anlagda svampverk, som bör
jade utkomma år 1926, har redan varit föremål för omnämnande i denna 
tidskrift. Utgivandet har tyvärr icke kunnat ske i enlighet med den ur
sprungligen angivna planen. Av det första bandet återstå sålunda ännu 
omkring 8 häften. Enligt meddelande från förlaget skola nu dessa ut
sändas med halvårsintervaller och alternerande med häften av det andra 
bandet, som börjar utgivas innevarande höst. Det senare kommer att be
handla riskor och gelésvampar. Priset pr häfte är vid subskription före 
den 1 oktober 4 RM., därefter 5 RM.

Av det första bandet ha hittills utkommit 12 häften om tillsammans 86 
sidor text, 24 färgplanscher samt 9 svarttrycksplanscher, allt ägnat åt en 
minutiös behandling i ord och bild av 21 Boletus-arler. Särskilt de rik
liga färgbilderna, reproduktioner efter förbs målningar, äro förträffliga; 
man torde förgäves få söka efter ett lika naturtroget återgivande av svam
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par med deras mångskiftande färgnyanser i andra moderna arbeten av 
ifrågavarande slag. Man motser därför verkets fortsättning och snara full
bordande med största intresse.

T. Lbg.

IIåhd av Segerstad, Fr., Utkast till en flora över trakten 
kring sjön K y mm en i västra Värmland. — Medd. fr. Värm
lands Naturhist. För., 7, Karlstad 1934, 22 sid., 1 karta.

Floran i de västra delarna av Värmland är i det hela föga känd. Det 
kan därför vara skäl att omnämna ovanstående arbete, helst som det in
går i en skriftserie, som kanske icke beaktas så mycket utanför land
skapet. Det undersökta området utgör ca. 1,3 kvadratmil och faller i 
huvudsak inom Gräsmarks, till en del även inom Gunnarskogs socken. 
Den meddelade artlistan visar, att floran ingalunda är fattig. Den upp
tar bl. a. en för Värmland ny fanerogam, nämligen Sparganium hyper- 
boreum.

T. Lbg.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1934. Bd. 28, H. 3.

SAMMANKOMSTER ÅR 1934.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 23 januari.
Fil. kand. Th. Arwidsson höll föredrag över ämnet »Till belysning av 

Empetrum hermaphroditum-proMemet».
Amanuens C. G. Alm lämnade ett meddelande om »Primula far inosa och 

P. scotica i Sverige», vari visades, att den svenska växt, som gått under 
namn av P. scotica ej är identisk med den skotska P. scotica utan torde 
få anses som en nordlig varietet av P. farinosa.

Den 6 februari.
Professor Th. G. Halle höll föredrag om »Några egendomliga sporbil

dande organ hos pteridospermerna».

Den 20 februari.
Fil. lic. G. Degelius höll ett med talrika balloptikonbilder och herbarie- 

material illustrerat föredrag om »En botanisk resa på västra Irland».

Den 27 februari.
Fil. stud. G. Sandberg höll ett av bilder och växtmaterial belyst före

drag med titeln »Studier över Hippophaé rhamnoides».

Den 20 mars.
Fil. mag. O. Modess refererade E. Schreiber, Über die Entwicklungs

geschichte und systematische Stellung der Desmarestiacéen. — Zeitschr. 
f. Bot. 1932.

Professor E. Melin lämnade ett meddelande om

En ny metodik för svampkulturer på steriliserad humus.
Det är sedan länge bekant, att humus vid sterilisering genom upphett

ning undergår vissa kemiska förändringar av okänd natur. Det har visat 
sig bl. a., att en hel del mikroorganismer utvecklas bättre på upphettad 
än på naturlig humus, under det att andra förhålla sig på motsatt sätt. 
Till den förra gruppen höra som bekant Pyronema confluens och Tricho- 
derma-arter, till den senare bl. a. trädens mykorrhizasvampar. De flesta
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av dessa sistnämnda arter utvecklas överhuvud taget ej på sådan humus, 
som steriliserats genom upphettning. Jag har tidigare tolkat detta senare 
förhållande så, att genom upphettningen bildas vissa substanser, som verka 
toxiskt på svamparna ifråga. Om denna teori är riktig, kan man a priori 
förmoda, att någon av de svamp- eller bakterietyper, som utvecklas väl 
på upphettad humus, kan assimilera och därigenom oskadliggöra dessa 
substanser. För att undersöka huru därmed förhåller sig utfördes följande 
försök.

En serie kolvar med råhumus autoklavsteriliserades och ympades där
efter med resp.:

a. Bacillus radicicola (tre raser, anpassade för surt substrat),
b. Saccharomyces cerevisiae,
c. Trichoderma lignorum.

Den senare arten utvecklades synnerligen kraftigt, de båda andra där
emot svagt, sannolikt framför allt beroende på att substratet var för surt 
(pil efter steriliseringen 3,9). Efter 4 veckor insattes kolvarna i fuktig- 
hetsmättat rum vid 48° C under två dygn, varigenom ifrågavarande mikro
organismer dödades. Den så behandlade humusen ympades med två 
mykorrhizasvampar, nämligen Boletus luteus och B. piperatus. Båda dessa 
arter utvecklades väl i c-kolvarna, men däremot ej alls i kontrollkolvarna 
och ej heller i a- och å-kolvarna.

Senare försök ha bekräftat detta resultat. Det föreligger här sålunda 
en metod att odla mykorrhizabildande hymenomyceter på steriliserad 
humus, vilket i många fall bar stor betydelse.

Sannolikt kan dock ej metoden generellt tillämpas. En del mykorrhiza
svampar växa synnerligen långsamt i renkultur, och dessa torde ej heller 
på det angivna humussubstratet visa någon kraftig utveckling.

Experimenten synas bekräfta antagandet, att det vid sterilisering av 
humus genom upphettning bildas substanser, som verka toxiskt på vissa 
svamptyper. De oskadliggöras av Trichoderma lignorum och synas ej åter 
bildas vid 18° C. (Autoreferat.)

Fil. mag. 1). Lihnell refererade G. Schweizer, Über Kultur von Rhytisma 
acerinum. — Planta 16, 1932.

Docent K. V. O. Dahlgren gav en refererande översikt av »Nyare under
sökningar över den dubbla befruktningen».

Den 17 april.
Professor O. Rosenberg höll föredrag om »Ascogon- och anteridiebild- 

ningen hos Humaria». Föredraget illustrerades med planscher, ljusbilder 
och preparat.

Professor E. Melin höll ett föredrag med titeln »Till frågan om den 
biologiska karakteristiken av de olika skikten i skogarnas humustäcke». 
(Delvis publicerat i Skogsvårdsfören. Tidskr. 1934.)

Den 11 maj.
Professor II. Kylin höll föredrag om »Några nyare undersökningar över 

brunalgernas utvecklingshistoria».
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Den 2b maj.
Utfärd till Linnés Hammarby.
Professor R. Sernander lämnade först en överblick av Hammarbys och 

den omgivande traktens historia och demonstrerade därefter huvudbygg
naden, trädgården och en del av de närmaste omgivningarna. Efter den 
sedvanliga middagen höll professor Sernander föredrag om »’Iter darle- 
carlicum’ ett 200-årsminne».
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NOTISER.

Farmaceutiska Institutet. — Till innehavare av professuren 
i botanik och farmakognosi har Kungl. Maj:t den 30 juni 1934 utnämnt och 
förordnat förutvarande laboratorn vid institutet, fil. dr. Gösta Edman.

Yale-universitetet, New Ilaven, Conn. — På initiativ från Bishop 
Museum Honolulu, har professor Carl Skottsberg, Göteborg, kallats till 
ledare för de av nämnda universitet och museum anordnade forskningarna 
i Stillahavs-området under tiden 15 september 1934—1 juni 1935. Professor 
Skottsberg kommer att hålla föreläsningar för de studerande vid universi
tetet och leda övningar med dem i de botaniska frågor, som äro knutna 
till Stillahavs-floran.

Rättelser och tillägg

till »Norrländska vegetationsbilder» av S. Grapengiesser i föregående häfte: 
sid. 307, rad 6 nedifrån tillägges: Edsele mellan ltamsele och Helgum; 
sid. 321 » 2 » » efter samt: i Medelpad från Släda på Alnön och;
sid. 327 »3 » står: V. & C. Holm, skall vara: V. & O. Holm;
sid. 341 » 7 uppifrån » : Rubus, » » liibes.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript ocli korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfältet.
Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — för undvikande av korrigeringar mot manuskriptet.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande förtattare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framställningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras méd romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Knbenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunki^r (sid. 3) eller Raunkler (1912, sid. 3) eller Raunkmjr 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriften» 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.
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